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أ  -التطويبات
()١٢ - ١ :٥
ع ِ
ـس
صعـ َـد إِلَــى ا ْل َج َبـ ِـلَ ،فلَ َّمــا َجلَـ َ
«ولَ َّمــا َأرَى ا ْل ُج ُمــو َ َ
َ ٢ ،١ :٥
ِ ِ
وعلَّ َم ُهـ ْـم قَ ِائـاً.»...:
ـح فــاهُ َ
َّم إِلَ ْيــه تَالَميـ ُذهُ .فَفتـ َ
تَقَــد َ
تحنــن المســيح علــى الشــعب الضــال الــذي لــم يعــرف ربــه وال
ّ
نفســه ،فاختــار تالميــذ مــن الجماهيــر ودعاهــم وأفرزهــم وقادهــم
ومـ ْـن
إلــى الجبــل ،حيــث جلــس رســمياً كمعلــم للتــوراة ليعلّــم النخبــة َ
حولهــم مــن الشــعب .وفــي أحضــان الطبيعــة أعلــن المســيح مبــادئ
الملكــوت اإللهــي ،وهــو الدســتور الســماوي.
لقــد بــدأ عظتــه علــى الجبــل بكلمــة «طوبــى» .ثــم َّ
رددهــا تســع
مـرات ،كصــوت جــرس مجلجــل مــن الســماء ،معلنـاً لنــا أن الغبطــة
والســعادة همــا أســاس ملكوتــه .فليــس عليــك أن تتمــم نواميــس
وف ارئــض ثقيلــة بكــد وتعــب لتدخــل ملكــوت اهلل ،إال أن تقبــل
كلمتــه اللطيفــة ببســاطة اإليمــان .عندئــذ تنجــو مــن الدينونــة،
وتتحــرر مــن العقــاب .والمســيح يدعــوك إلــى غمـرة الفــرح ،ألنــه لــم
يــأت ليهلــك الخطــاة ،بــل ليخلّصهــم ويشــفيهم ويرحمهــم .فدســتور
اهلل لــأرض مبنــي علــى الســرور والشــكر والتهلــل .وليــس علــى
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ف ارئــض ودمــوع.

الســماو ِ
«1 .1طُوبى ِل ْلمسـ ِ
ـاك ِ
ات»
وح ،أل َّ
الر ِ
ين ِب ُّ
َن لَ ُه ْم َملَ ُك َ
وت َّ َ َ
َ َ َ
(ُ )٣ :٥يرينــا المســيح قبــل كل شــيء ،أن ليــس إنســان
يقــدر أن يدخــل ملكــوت الســماوات إال بواســطة الــروح
المعلَــن ُيظ ِهــر لنــا خطايانــا وخبثنــا،
القــدس .وهــذا الــروح ُ
حتــى أنــه يكســر كبرياءنــا ،فننســحق ونعتــرف أننــا نحــن
المســاكين هالكــون أمــام قداســة اهلل ،ونجســون بنســبة
طهارتــه ولطــف قداســته .فنــدرك أنانيتنــا فــي ضــوء
محبتــه ،وكذبنــا أمــام نــور حقــه .طوبــى لــك إن كشــف
روح اهلل خطايــاك ،وقــادك إلــى التوبــة األمينــة ،وشــفاك
مــن عمــاك .عندئــذ تنفتــح أب ـواب الســماوات أمامــك علــى
مصراعيهــا ،ألن التائــب وحــده يســتطيع القــدوم إلــى اهلل.
وبــى ِل ْل َح َاز َنــى ،أل ََّن ُه ْــم َيتَ َع َّــزْو َن» ( )٤ :٥والرنيــن
«2 .2طُ َ
ـص الح ازنــى ،وبالحــري كل
الثانــي لجــرس محبــة اهلل يخـ ّ
إنســان ،ألننــا كلنــا ح ازنــى .أمــا المســيح فيقــول لــك :لقــد
ابتــدأ عصــر جديــد ،ألنــي غلبــت بموتــي الكفــاري أســباب
الضيــق والحــزن .ويحــل روح اهلل فيكــم معزي ـاً ،وال يبــرح
منكــم .وهــو عربــون رجائكــم .فالحــزن فــي قلبــك مهمــا
كان كبي ـ اًر يغلبــه فــرح الســماء .والمســيح يعطــي الرجــاء
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األكيــد لعالمنــا الحزيــن .فافــرح واشــكر وابتهــج للخــاص
العظيــم .وانتظــر مجــيء الــرب القريــب ،عندئــذ يحقــق
رجاءنــا المجيــد.

«3 .3طُوبــى ِل ْلوَدع ِ
ض» ( )٥ :٥ال
ــون األ َْر َ
ــاء ،أل ََّن ُه ْــم َي ِرثُ َ
ُ َ
َ
ينظــر اهلل إلــى العالــم مــن خــال الزمــن .إو�نمــا ينظــر إليــه
مــن أبديتــه الســرمدية ،فيــرى كيــف يتشــامخ الســاطين فــي
دنيانــا ،ويعامــل الكبــار الضعفــاء بعنــف .وأمــا اهلل فهــو
وداعــة وجــودة ولطــف .فمــن يــرد العيــش معــه عليــه أن
يســلك وديع ـاً كالمســيح ،الــذي حيــن ســيق كخــروف إلــى
يتذمــر ولــم يلعــن .ونتيجــة طاعتــه فــدى العالــم،
الذبــح لــم ّ
ونتيجــة أمانتــه وهبــه اهلل كل األنــام إرث ـاً .فمــن يلبــس
مــن روحــه ثــوب الوداعــة والتأنــي إو�خــاء النفــس ،ســيلمع
فــي مجيئــه كشــمس البــر ،ويملــك معــه علــى األرض.
ألن المصليــن األمنــاء والمبتهليــن ألجــل اآلخريــن ،هــم
بالحقيقــة ملــوك اهلل وكهنتــه المســتترون .ولكــن األقويــاء
والزعمــاء واألغنيــاء والشــبعانين ،ســينوحون عنــد مجــيء
المســيح الثانــي وييأســون ،ألنهــم لــم يدرك ـوا دســتور اهلل
وخالفــوه ،فيســقطون إلــى أقســى العــذاب .وأمــا الودعــاء
فيرثــون األرض.
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طـ ِ
ون»
وبــى ِل ْل ِج َيـ ِ
ـاع َوا ْل ِع َ
ـاش إِلَــى ا ْل ِبـِّـر ،أل ََّن ُهـ ْـم ُي ْ
شـ َـب ُع َ
«4 .4طُ َ
( )٦ :٥والرنيــن ال اربــع لجــرس محبــة اهلل يلهــم الرجــاء
للجيــاع إلــى البــر ،المســتيقظين مــن نومهــم فــي الخطايــا.
ـودون عمــل الخيــر ويشــتاقون إلــى نجــاح
كل النــاس يـ ّ
اإلنســانية ،ولكــن ال يقــدر أحــد أن يحققهــا ،ألننــا جميع ـاً
عبيــد الخطايــا .وأمــا المســيح فبــرر الخطــاة بموتــه علــى
الصليــب .فمــن يشــتاق إلــى البــر والقداســة يجــد فــي
المســيح مــلء البــر اإللهــي ،والقــوة لتنفيــذ المحبــة الحقــة.
فيطهّــر قلبــك ويجــددك إلــى الثبــات فــي
تعــال إلــى يســوع ُ
اهلل .وعندئــذ ال تبنــي فرحــك علــى طاقاتــك الشــخصية،
بــل علــى نعمــة اهلل وحدهــا .فإيمانــك قــد خلّصــك ،وفــرح
المســيح يحــل فيــك.
«5 .5طُوبــى ِل ُّلرحم ِ
ــون» ( )٧ :٥كل مــن
ــاء ،أل ََّن ُه ْــم ُي ْر َح ُم َ
َ
ََ
تبــرر بــدم المســيح تحــل رحمــة اهلل فــي قلبــه ،ومــن يحــب
يســوع ألجــل مصالحتــه العظيمــة ال بــد أن يغفــر ألعدائــه
كل ذنوبهــم .ومــن حصــل علــى مســحة الــروح القــدوس،
ال يحتقــر إنســاناً بســيطاً ،بــل يعينــه ويباركــه ويعزيــه،
ويضحــي ألجلــه بمــا عنــده .فــاهلل محبــة ،ومــن يؤمــن بــه
ّ
يتغيــر إلــى تلــك المحبــة .والــذي لــم يعــرف اهلل ،يبقــى
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فــي البغضــة واالحتقــار والقســاوة .هــل أصبحــت إنســاناً
رحيمـاً كمــا أن المســيح هــو الرحيــم؟ عندئــذ تجــري قــوة اهلل
مــن قلبــك إلــى عالمنــا الميــت ،وبإيمانــك بالمســيح تقــوم
مــن بيــن األم ـوات إلــى الحيــاة األبديــة .وســتخلص مــن
الدينونــة األخي ـرة برحمتــه ،حســب المحبــة المنســكبة فــي
طــى لــك.
الم ْع َ
قلبــك بواســطة الــروح القــدس ُ

«6 .6طُوبــى ِلألَ ْن ِقيـ ِ
ـون اهللَ» ()٨ :٥
ـاء ا ْل َق ْلـ ِـب ،أل ََّن ُهـ ْـم ُي َعا ِي ُنـ َ
َ
َ
هــل أنــت طاهــر القلــب ومــاذا تحلــم لي ـاً ونهــا اًر؟ يريــد
المســيح تنقيــة قلبــك وتطهيــر شــعورك الباطنــي ليمــأك
ط َمــع ،بــل
بطهــارة روحــه ،فــا تســيطر عليــك الشــهوة وال َ
تتحــرر إلــى حريــة أوالد اهلل ،وتعتــرف أنــه مســتحيل عليــك
الســلوك فــي الطهــارة تلقائي ـاً .ولكــن روح اهلل يســتطيع
إماتــة أعمــال جســدك الش ـريرة ،ويجعــل لســانك صادق ـاً،
وينقّــي شــعورك.
ويضبــط كل أفــكارك َ
وحينئــذ يخبــرك اهلل بالفــرح أنــك ســتعاينه بجاللــه .ليــس
لصالحــك وال لبــرك الذاتــي ،بــل ألن دم المســيح طهّــرك مــن
كل إثــم .وروحــه القــوي غلــب نــزوات جســدك .هــل تشــترك
فــي كفــاح روح اهلل ضــد خطايــاك؟ فمــن يغلــب بواســطة اســم
يســوع ،ســيرى اهلل أب ـاً حنون ـاً ويمكــث معــه إلــى األبــد .هــل
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تشــتاق إلــى رؤيــة مجــد اهلل ،أو تــدور حــول ذاتــك الممتلئــة
بالنجاســة والفســاد؟

الســاَِم ،أل ََّنهــم أ َْب َنــاء ِ
ِ
اهلل ُي ْد َع ْــو َن»
ص ِان ِعــي َّ
«7 .7طُ َ
َ
وبــى ل َ
ُْ
( )٩ :٥والرنيــن الســابع لجــرس ســرور اهلل يدعــوك إلــى
امتيــاز خدمــة الســام ،فالمؤمــن ال يعيــش لنفســه وال
يســترخي بالكســل واألنانيــة ،بــل يســعى كوســيط بيــن اهلل
والنــاس ،ويدعــو كل الهالكيــن إلــى الصلــح مــع اهلل .أخبــر
النــاس كيــف ح ـ ّل الســام الســماوي فــي قلبــك ،ادعهــم
إلــى الجــوع واإليمــان والرجــاء .فتتناغــم مــع روح المســيح
وتكــون مــن إخوتــه .ألنــه قــد صالــح بموتــه العالــم مــع
القــدوس ،ويريــد نشــر ســامه فــي كل نواحــي العالــم .واهلل
فــي جودتــه يســتقبلك فــي عائلتــه ،ويرســلك إلــى اآلخريــن
لتطفــئ الخصــام والحــروب بينهــم .ولكــن ال تنــس أنــه ليــس
ســام بــدون الصليــب .وكل مــن يريــد صنــع ســام بــدون
رئيــس الســام يفشــل حتم ـاً.
وبــى ِل ْلم ْطر ِ
ـوت
َجـ ِـل ا ْل ِبـ ِّـر ،أل َّ
َن لَ ُهـ ْـم َملَ ُكـ َ
وديـ َ
ـن ِمـ ْـن أ ْ
«8 .8طُ َ
َ ُ
السماو ِ
ات» ( )١٠ :٥الرنين الثامن للفرح يبدو م اًر ،ألنه
َّ َ َ
َّ
ضربــون
موجــه إلــى رســل اهلل صانعــي ســامه ،الذيــن ُي َ
ويســته أز بهــم ألجــل بشــارتهم بالمصالحــة
ألجــل محبتهــمُ ،
10
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ويحتقــرون لعفوهــم عــن زالت اآلخريــن .هــل
مــع اهللُ ،
تظــن أن نتيجــة تبشــيرك ســتكون أفضــل ممــا كان للمســيح
وأتباعــه؟ فطوبــى لــك إن تألمــت ألجــل شــهادتك وأنــت
فــي شــركة المســيح ،عندئــذ يرافقــك مخلّــص العالــم نفســه
ويع ِزيــك ،ويحفظــك كحدقــة عينــه .فــا تتمرمــر
ويقّ ِويــك ّ
بأحقــاد فــي قلبــك علــى آخريــن ،بــل افــرح ألن ربــك أعظــم
مــن كل ممتلكاتــك األرضيــة المفقــودة ،وقــد جهَّــز لــك
مملكــة روحيــة فــي حضــوره إلــى األبــد.

ط َرُدو ُك ْــم َوقَالُــوا َعلَ ْي ُك ْــم ُك َّل
وبــى لَ ُك ْــم إِ َذا َع َّي ُرو ُك ْــم َو َ
«9 .9طُ َ
ِ ٍ ِ
َن
ـنِ .اف َْر ُحـوا َوتَ َهلَّلُـوا ،أل َّ
َجِلــيَ ،ك ِاذ ِبيـ َ
يرٍةِ ،مـ ْـن أ ْ
َكل َمــة شـِّـر َ
الســماو ِ
َجرُكــم ع ِظ ِ
ات» ( )١٢ ،١١ :٥يكــرر
يــم فــي َّ َ َ
أ َْ ْ َ ٌ
الــرب التطويــب لرســله المرفوضيــن ،ألن روح العالــم
يبغض اهلل والمولودين من روحه .فأبناء عصرنا يعذبون
أبنــاء القــدوس كمــا عـ َّـذب الشــيطان المســيح ورســله .ففــي
ســاعة اآلالم الم ـرة عنــد فقــدان بيتــك ومــكان عملــك إن
طُــردت ،فــان ابــن اهلل يأمــرك بالســرور واالبتهــاج ،ألن
آالم هــذا الدهــر ال شــيء بالنســبة للمجــد اإللهــي العظيــم
الــذي ســيظهر فيــك وفــي كل المؤمنيــن المخلصيــن .وربــك
نفســه هــو أجـرة إيمانــك .والــروح القــدس يحــل فيــك .فلمــاذا
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تنــوح؟ افــرح واغتبــط وتهلــل واشــكر ،ألن إعــان ملكــوت
الســموات قريــب.
الصالة :نشــكرك أيهــا اآلب الســماوي ألنــك جعلتنــا أوالداً
وتمســكنا باألمــور
بالنعمــة .اغفــر لنــا خوفنــا وعنادنــا
ُّ
الدنيويــة .علّمنــا رحمــة المســيح وصبــره وطهارتــه.
وامنحنــا القــوة والجــرأة للتبشــير بإنجيــل ســامك.
واحفظنــا فــي ســاعة الرفــض مــن أصدقائنــا وأهــل
بيتنــا ،لنبــارك مبغضينــا ،ونحــب ضاربينــا ،ونصلــي
ثبتنــا بفــرح وغبطــة ،ألنــك أنــت معنــا
ألجــل طاردينــاّ .
وعـ ِـز كل الذيــن يتألمــون اليــوم ألجــل
وتتمركــز فينــاّ .
اســمك القــدوس.
السؤال:

1.1ما هو أجر المؤمنين؟
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ب  -هدف الموعظة على الجبل
()١٦ - ١٣ :٥
ِ
ِ
ِ
ـح األ َْر ِ
ـح فَ ِب َمــا َذا
سـ َـد ا ْلم ْلـ ُ
« ١٣ :٥أَ ْنتُـ ْـم م ْلـ ُ
ضَ ،ولكـ ْـن إِ ْن فَ َ
َن ُي ْط َــر َح َخ ِ
اس
ــد ِل َ
ــي ٍء ،إِالَّ أل ْ
ار ًجــا َوُي َ
ــح َب ْع ُ
صلُ ُ
ُي َملَّ ُ
ــح؟ الَ َي ْ
ــد َ
ش ْ
ـن َّ
النـ ِ
ـاس».
ِمـ َ
الطعــام بــا ملــح ال نكهــة لــه .كذلــك العالــم إذا خــا مــن
المســيحيين يفقــد المحبــة الحقــة .وكمــا أن الملــح يحفــظ الغــذاء مــن
الفســاد ،هكــذا تحفــظ رســالة المســيح وحاملوهــا العالــم مــن الــزوال.
يعـ ِـوض فقــدان بعــض الم ـواد مــن الجســد ،هكــذا
وكمــا أن الملــح ّ
يبنــي اإلنجيــل الحيــاة الجديــدة فــي األم ـوات بالخطايــا.

يدعــوك المســيح لتشــترك بإنشــاء عالــم جديــد وحفظــه ،وســط
فســاد حضارتنــا .ولكــن ال تغتّــر بالظــن أنــك تســتطيع إصــاح
ســكان أرضنــا بطاقتــك البشـرية ،فــكل مــن يتَّـ ِـكل علــى النشــاطات
البش ـرية يخســر رســالته ،ويصبــح باط ـاً ق ـوالً وســلوكاً ،ويه ـ أز
النــاس بــه ،لكــن اهلل يمدحــه .فــا ترفــض رســالة اإلنجيــل ،ألنهــا
تخلــق فيــك قدرتــك لتكــون ملــح األرض.
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َن تُ ْخفَــى
ــن أ ْ
ــور ا ْل َعالَ ِــم .الَ ُي ْم ِك ُ
« ١٦ - ١٤ :٥أَ ْنتُ ْــم ُن ُ
ــد َ ِ
ــه
ض ُعوَن ُ
وعــ ٌة َعلَــى َج َبــل ،الَ ُيوِق ُ
اجا َوَي َ
َم ِدي َنــ ٌة َم ْو ُ
ون س َــر ً
ض َ
ِ
تَ ْحـ َ ِ ِ
ـن ِفــي
ـيء ِل َج ِميـ ِـع الَِّذيـ َ
ـارِة فَ ُيضـ ُ
ـت ا ْلم ْك َيــالَ ،بـ ْـل َعلَــى ا ْل َم َنـ َ
ضــئ ُنورُكــم ه َكـ َذا قُــد َّ ِ ِ
ِ
ِ
َع َمالَ ُكـ ُـم
ـي َيـ َـرْوا أ ْ
ا ْل َب ْيــتَ .ف ْل ُي ْ ُ ْ
َ
َّام النــاس ،ل َكـ ْ
الســماو ِ
ِ ِ
ات».
ســ َن َةَ ،وُي َم ِّج ُ
ــم الَّــذي فــي َّ َ َ
ا ْل َح َ
ــدوا أ ََبا ُك ُ
مــا أعظــم النعمــة مــن المســيح! إذ أوقــد فــي أتباعــه نــور محبتــه
اللطيفــة وأشــعة حقــه القــدوس .فــا تظــن أن الضــوء الــذي فيــك
تخبــئ الموهبــة اإللهيــة
هــو منــك ،بــل عطيــة مــن ربــك .فــا ّ
المعطــاة لــك ،خائف ـاً مــن نقمــة الجماهيــر ،ألن المســيح منحــك
ُ
رجــاء ثابت ـاً ،لتنيــر العالــم المتشــائم بمس ـرته .وال تتكبــر ،فانــك
تشــبه عــود ثقــاب صغيــر لكنــه ُيــرى مــن مســافات بعيــدة فــي
الليــل المظلــم .إو�ذا اجتمــع بعــض المســيحيين فــي شــركة إيمانهــم،
يشــبهون المدينــة الموضوعــة علــى الجبــل ،المضيئــة ككوكــب
متأللــئ ،ترشــد الضاليــن إلــى حيــاة اهلل.
تغيــرك إلــى
ودعــوة المســيح لــك أن تكــون نــو اًر للظالميــنّ ،
شــاهد لفضائــل ربــك ،لتعلــن اســمه فــي بيتــك ومدرســتك ومحــل
عملــك ،ثــم فــي المجتمــع عامــة .اشــتغل م ـرة فتــى مؤمــن فــي
محيــط رجــال ليس ـوا أتقيــاء ،حاول ـوا إفســاده بكالمهــم النجــس.
فحـ ّذره أصدقــاؤه وقالـوا لــه« :اتــرك هــذا العمــل ،لكيــا تســقط فــي
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بــؤرة الشــقاء» .فجاوبهــم« :لســت وحــدي هنــا بــل المســيح يقــف
ـي ،ويحفظنــي .ولــي وعــده أنــه لــن
بجانبــي ويحمينــي ،ويســكن فـ َّ
يتركنــي .وحيــث أكــون أنــا يكــون هــو أيض ـاً ،فــا أخــاف ش ـ اًر».

إن ملــك الملــوك اإللهــي يأمــرك أن تتشــجع ،وتشــع بالنــور
رســل مــن ِقَبــل الــرب إلــى
المضــيء فيــكْ ،
كم َ
ـع مطمئن ـاً ُ
فاسـ َ
محيطــك ،والتــق بالنــاس ،وتكلّــم معهــم .ومــاذا يــا تــرى يــرى
زمــاؤك فيــك طيلــة النهــار؟ هــل يضــيء المســيح فيــك بوضــوح؟
يدعــوك المســيح إلــى ســلوك طاهــر ،عندئــذ يعظّــم النــاس
اهلل ألجــل لطفــه وقدرتــه الموضوعــة فيــك ،ويؤمنــون بواســطة
تصرفاتــك .فســيرتك تجــذب النــاس إلــى اإليمــان بــاهلل أنــه اآلب
الم ِحــب ،الــذي لــه أوالد روحيــون فــي دنيانــا .إو�ذا لــم يجــدوا فيــك
ُ
فضائــل أبيــك الســماوي ،فإنهــم يكفــرون باإلنجيــل.
واهلل أعطــاك فرصــة وامتيــا اًز لتشــترك فــي تمجيــد اســمه ،ألننــا
نق ـ أر ألول م ـرة فــي الموعظــة علــى الجبــل الســر الكبيــر أن اهلل
هــو اآلب .فليــس القــدوس بعيــداً عنــا وال مخيف ـاً لنــا .إنــه المحبــة
المقبلة علينا باسم «اآلب» .وهو يتيح لك أن يؤمن الناس ببنوة
ُ
المســيح وأبوة اهلل بواســطة ســلوكك في قوة الروح القدس .فإما أن
تكــون برهانـاً للثالــوث األقــدس ،أو ســبباً لكفــر اآلخريــن .وال شــك
أنــك منــذ صغــرك فــي طبيعتــك خاطــىء بــكل نوايــاك ،ولكــن روح
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المســيح َّ
غيــرك مــن إنســان ظــام إلــى ابــن النــور ،فيبــدو مــن قولــك
وعملــك الــروح العامــل فيــك .ليــت الوعــد األعظــم يتحقــق فيــك،
ـت ِفــي
ـت ِفــي ا ْل َم َح َّبـ ِـةَ ،يثْ ُبـ ْ
حســب الكلمــة« :اَهللُ َم َح َّبـ ٌةَ ،و َمـ ْـن َيثْ ُبـ ْ
ِ
اهلل َواهللُ ِفيـ ِـه» (١يوحنــا .)١6 :٤
الصالة :أيهــا اآلب الســماوي .أنــت النــور الطاهــر القــدوس
الكامــل ،أرســلت ابنــك يســوع إلــى عالمنــا نــو ارً للعالــم.
وقــد كنــا ظلمــة ،لكــن روح ابنــك أنارنــا ،لنشــعَّ نــورك
إلــى محيطنــا ،فيتحــرر كثيرون من ذنوبهم ويصبحون
نــو ارً لطيفـاً أيضـاً .نعظّمــك لخالصــك العظيــم ،ونلتمس
منــك اإلرشــاد إلــى ســلوك النــور ،لكيــا يكفــر أحــد
بســبب تصرفاتنــا ،بــل أن يــروك فينــا .آميــن.
السؤال:

2.2كيف يمكن لإلنسان أن يكون نو اًر للعالم؟
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ج  -طلب كمال سلوكنا ()٤٨ - ١٧ :٥
 - ١حفظ الناموس ()٢٠ - ١٧ :٥
ـت ألَ ْنقُـ َ َّ
ـوس أ َِو
« ٢٠ - ١٧ :٥الَ تَظُ ُّنـوا أ َِّنــي ِج ْئـ ُ
امـ َ
ـض الن ُ
ـض َبـ ْـل ألُ َك ِّمـ َـل .فَِإ ِّنــي ا ْل َحـ َّ
ـق أَقُــو ُل لَ ُكـ ْـم:
ـت ألَ ْنقُـ َ
ـاءَ .مــا ِج ْئـ ُ
األَ ْن ِب َيـ َ
فوِ
طـ ٌة
ول َّ
احـ ٌـد أ َْو ُن ْق َ
َن تَـ ُـز َ
إِلَــى أ ْ
اء َواأل َْر ُ
ض الَ َيـ ُـزو ُل َحـ ْـر ٌ َ
السـ َـم ُ
وِ
ــدةٌ ِم َ َّ
ام ِ
ــدى
ــون ا ْلــ ُك ُّل .فَ َم ْ
ــض إِ ْح َ
ــن َنقَ َ
اح َ
ــوس َحتَّــى َي ُك َ
َ
ــن الن ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َص َغـ َـر فــي
ص َايــا ُّ
ـاس ه َكـ َذاُ ،ي ْد َعــى أ ْ
الص ْغـ َـرى َو َعلـ َـم النـ َ
هــذه ا ْل َو َ
ِ
ِ
الســماو ِ
ِ
َّ
يمــا
اتَ .وأ َّ
َملَ ُكــوت َّ َ َ
َمــا َمـ ْـن َعمـ َـل َو َعلـ َـم ،فَهـ َذا ُي ْد َعــى َعظ ً
الســماو ِ
ِ
ِ
ات .فَِإ ِّنــي أَقُــو ُل لَ ُكـ ْـم :إِ َّن ُكـ ْـم إِ ْن لَـ ْـم َيـ ِـزْد ِبُّرُكـ ْـم
فــي َملَ ُكــوت َّ َ َ
الســماو ِ
علَــى ا ْل َكتَبـ ِـة وا ْلفَِّر ِ
ات».
ين لَـ ْـن تَ ْد ُخلُـوا َملَ ُكـ َ
يسـ ِّـي َ
َ
ـوت َّ َ
َ َ

ال ِّ
إن لــم تتيقــن أن
تبشــر وتعلِّــم اإلنجيــل للنــاس
بتحمــسْ ،
ّ
المســيح دعــاك شــخصياً لهــذه الخدمــة ،ألنــه ال يــزن كلماتــك
فحســب ،بــل أعمالــك أيضـاً .فــإن لــم تفعــل مــا تقولــه ،تكــن مرائيـاً
خداع ـاً .إو�ن لــم تســلك طاه ـ اًر تصبــح شــهادتك فارغــة .فأعمالــك
مقيــاس أقوالــك.
المســيح وحــده هــو المعلّــم الكامــل للنامــوس واإلنجيــل .إنــه
قدوتنــا ولــم ينقــض وصيــة واحــدة مــن النامــوس القــدوس ،بــل
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تممهــا تفســي اًر وتعليم ـاً ،وعاشــها بحياتــه المثاليــة .وهكــذا حمــى
المســيح كلمــات الوحــي فــي العهــد القديــم بشــخصيته الفائقــة .فمــن
الغبــاوة أن يحتقــر أحــد التــوراة ومواعيدهــا ووصاياهــا ،المعلنــة
آلبــاء اإليمــان واألنبيــاء المختاريــن .ألنــه منــذ القديــم كلــم اهلل
البشــر خالل تاريخهم وأحوالهم المعينة .فكلمة اهلل ليســت فلســفية
خياليــة وال موضوع ـاً عام ـاً ،إنمــا القــدوس اختــار أناس ـاً خطــاة،
وتعاهــد معهــم فــي العهــد القديــم ،وأرشــدهم بالنامــوس .فالذيــن
يهاجمــون العهــد القديــم ويرفضونــه مســاكين ،ألنهــم يرفضــون
كلمــة اهلل نفســه.
يغيرهــا
وويــل لإلنســان الــذي ال يب ّشــر بكلمــة اهلل الكاملــة ،بــل ّ
قلي ـاً ،أو ُينقــص معانــي الوحــي .فخيــر لــه إن ُعلِّــق فــي عنقــه
ويغرق ،ألن من ِّ
يبدل كلمة اهلل أو ّيزورها وينتقدها،
حجر رحىُ ،
ال يضــر نفســه فقــط ،بــل كل مبتــدئ باإليمــان أيضـاً .فــإن دعــاك
المســيح للتبشــيرِ ،
فأعلـ ْـن كلمتــه بخــوف ورعــدة ،لكيــا تصبــح
ســبباً لهــاك نفســك وأنفسـاً أخــرى.

وال يدعونــا المســيح إلــى العهــد القديــم ،بــل إلــى شــخصه
المتجــول
المتجســد ،والنامــوس
الكريــم .وهــو فــي ذاتــه كلمــة اهلل
ّ
ّ
بيننــا ،ومحبــة أبيــه المتأنســة .فــا نلتصــق بأحــرف ميتــة ،بــل بابــن
اهلل الحــي الحاضــر معنــا .وهــو قــد أكمــل النامــوس بســيرته علــى
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األرض ،ويتممــه اليــوم بشــفاعته األمينــة .وســيتممه غــداً فــي
مجيئــه الثانــي .عندئــذ تنتهــي ضــرورة النامــوس ،ألن الســماوات
ـماء جديــدة
واألرض تــزول كلهــا ،فينشــئ ربنــا أرض ـاً جديــدة وسـ ً
يســكن فيهــا الروحانيــون الممتلئــون بالبــر والحــق.
ولكننــا مــا زلنــا علــى األرض نســتعد للســماء .فــا تغتــر وتبنــي
مســتقبلك على اســتقامتك البشـرية أو اجتهاداتك باألمور الدينية،
العمــي .بــل التجــئ إلى
لكيــا تصبــح متعصبـاً ومــن قُســاة القلــوب و ُ
المخلّــص األميــن واعتــرف بذنوبــك طالب ـاً منــه الغف ـران ،فتختبــر
قدرتــه .ألن ابــن اهلل يضــع يــده عليــك ،ويكتــب اســمه الخــاص
علــى جبينــك ،فيكــون لــك االســم «مســيحي».
عندئذ يثبت فيك ناموس الرب ،وتجد في قلبك دوافع ناموس
المســيح والقــوة إلتمــام متطلباتــه .فنامــوس المســيح هــو قــوة لحفــظ
الوصايــا ،حتــى إلتمــام قــول اهللُ « :كوُنــوا ِقد ِ
ــين أل َِّنــي أََنــا
ِّيس َ
ُّوس» (1بطــرس  .)16 :1وهكــذا منحنــا المســيح إلتمــام هــذا
قُــد ٌ
الشــرط اإللهــي الطهــارة الحقــة بدمــه وروحــه القــدوس.
الصالة :أيهــا اآلب ،نشــكرك ونعظّمــك ألن المســيح أكمــل
بمحبتــه وحكمتــه كل الوصايــا .اغفــر لنــا تقصيراتنــا
وآثامنــا العديــدة .وعلّمنــا التأنــي والرحمــة فــي قــوة
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روحــك ،لنســلك كمــا ســلك المســيح ،ونعيــش بدوافــع
قوتــه ،حســب النامــوس المتمركــز فــي قلوبنــا.
السؤال:

3.3كيف نحفظ ناموس اهلل؟

 - ٢منع القتل هدفه المصالحة ()٢٦ - ٢١ :٥
يــل ِل ْلقُ َدم ِ
« ٢٦ - ٢١ :٥قَ ْــد س ِ
ــل،
ــاء :الَ تَ ْقتُ ْ
ــه ِق َ
ــم ْعتُ ْم أ ََّن ُ
َ
َ
ِ
َمــا أََنــا فَأَقُــو ُل لَ ُكـ ْـم :إِ َّن ُكلَّ
ســتَ ْو ِج َب ا ْل ُح ْكــمَ .وأ َّ
َو َمـ ْـن قَتَـ َـل َي ُكـ ُ
ـون ُم ْ
َخيـ ِـه ب ِ
ضــب علَــى أ ِ
ســتَ ْو ِج َب ا ْل ُح ْكـ ِـمَ ،و َمـ ْـن
اط ـاً َي ُكـ ُ
َ
َمـ ْـن َي ْغ َ ُ َ
ـون ُم ْ
َخ ِ
ــال أل ِ
ــالَ :يــا
ســتَ ْو ِج َب ا ْل َم ْج َم ِ
ــن قَ َ
قَ َ
ــعَ ،و َم ْ
يــهَ :رقَــاَ ،ي ُك ُ
ــون ُم ْ
ســتَ ْو ِج َب َنـ ِ
ـك إِلَــى
ـت قُْرَبا َنـ َ
َح َمـ ُ
َّمـ َ
ـقَ ،ي ُكـ ُ
أْ
ـون ُم ْ
ـار َج َه َّنـ َـم .فَ ـِإ ْن قَد ْ
َن أل ِ
ـاك
ـاك تَ َذ َّكـ ْـر َت أ َّ
ا ْل َم ْذ َبـ ِ
ـك ،فَاتْـ ُـر ْك ُه َنـ َ
شـ ْـي ًئا َعلَ ْيـ َ
ـك َ
َخيـ َ
ـحَ ،و ُه َنـ َ
ـح مــع أ ِ
ـب أ ََّوالً اص َ ِ
ـكَ ،و ِحي َن ِئـ ٍـذ
َّام ا ْل َم ْذ َبـ ِ
َخيـ َ
قُْرَبا َنـ َ
ـحَ ،وا ْذ َهـ ْ
طلـ ْ َ َ
ْ
ـك قُــد َ
ِ ِ
ـه
تَ َعـ َ
ص ِمـ َ
ِّم قُْرَبا َنـ َ
ـت َم َعـ ُ
يعا َمــا ُد ْمـ َ
ـكُ .كـ ْـن ُم َراض ًيــا ل َخ ْ
سـ ِـر ً
ـك َ
ـال َوقَــد ْ
ِ
ِفــي الطَّ ِريــ ِ ِ َّ
ســلِّ َم َك
ســلِّ َم َك ا ْل َخ ْ
ــم إِلَــى ا ْلقَاضــيَ ،وُي َ
ق ،ل َئــا ُي َ
صُ
ا ْلقَ ِ
اضــي إِلَــى ُّ
ـج ِن .اَْل َحـ َّ
ـك:
الشـ َـر ِط ِّي ،فَتُ ْلقَــى ِفــي ِّ
ـق أَقُــو ُل لَـ َ
السـ ْ
ـاك حتَّــى تُوِفــي ا ْل َف ْلــس األ ِ
ِ
َخيـ َـر!».
الَ تَ ْخـ ُـر ُج مـ ْـن ُه َنـ َ َ
َ
َ
غلــب المســيح بســلطانه أحــكام النامــوس الشـ َّ
ـكلية .ووضعنــا
فــي نــوره الســاطع كاشــفاً نوايــا قلوبنــا .ولــم يقــدم لنــا تفاســير علميــة
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موضوعيــة لدســتور ملكــوت اهلل ،ولــم يصــف مبــادىء اإليمــان
وعقائــده ،بــل جعــل المحبــة هــي المقيــاس لحياتنــا اليوميــة .إن
المحبــة هــي تكميــل النامــوس ،والجوهــر األساســي لملكــوت
الســماوات .وطبيعــي أن القاتــل يســتحق الحكــم والقصــاص
الصــارم فــي دنيانــا ،وســيختبر غضــب اهلل فــي الدينونــة األخيـرة،
ويعيــش مضطرب ـاً وبــا ارحــة إلــى األبــد ،إن لــم يبــرره المســيح.

ولكــن مــن يقــول كلمــة رديئــة واحــدة ألخيــه اإلنســان ،ليــس
أفضــل مــن أي قاتــل ،ألن فــي ضمي ـره نفــس الدوافــع إلفنــاء
الخصــم .حيــن يمتحــن اهلل قلبــك مــاذا ســيجد فيــه ،محبــة أم
بغضــة؟ كــم م ـرة شــتمت إنســاناً ملقّب ـاً إيــاه حيوان ـاً؟ تأكــد أن كل
كلمــة مثــل هــذه تســتوجب عليهــا العقــاب فــي لهيــب الجحيــم .إن
اهلل محبــة ،وكل مــن ال يحــب مثلــه تمامـاً يخالفــه .وجميــع النوايــا
الغيــر مبنيــة علــى محبتــه تســقط ،ألنهــا منســوجة باألنانيــة .فمــن
ال يحــب يكــون قاتـاً فــي قلبــه ،وســينال أجـرة القاتــل .ال تظــن أن
هــذه األفــكار فلســفة وتخيــات ،بــل هــي تفســير للدســتور اإللهــي
مــن القاضــي َّ
الديــان .فأنــت قاتــل فــي عينــي الــرب ،وفيــك يــدق
قلــب قاتــل.
هــل تحــب عــدوك؟ إن جاوبــت بنعــم ،فبرهــن علــى قولــك
واذهــب إليــه واصطلــح معــه حــاالً .وال تقــل بســطحية ،إنــه شــيء
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وزْرهُ .إو�ن أخطــأت ،ولــو واحــداً
بيننــا ،بــل اذهــب إليــه ودق بابــه ُ
بالمائــة فــي القضيــة التــي بينكمــا ،فتواضــع واطلــب أنــت منــه
الغفـران ،ألن هــذه هــي طريقــة محبــة اهلل .فكيــف تقــدر أن تصلــي
هلل وأنــت عائــش فــي خصــام مــع إنســان؟ والدينونــة أكبــر شـ ّـدة
علــى المصليــن ممــا علــى الخطــاة ،إن لــم يتغيــروا ،ألن الريــاء
الجــرم .فويــل لــك إن كنــت تحمــد اهلل وتبغــض
أمــام اهلل أنجــس مــن ُ
أخــاك اإلنســان! اطلــب مــن ربــك ليغفــر كبريــاءك ويقــودك إلــى
الصلــح الكامــل.
اهلل محبــة .إو�ن تمتلــئ بمحبتــه يجعلــك ابنـاً لــه رحومـاً مســامحاً
متواضع ـاً .إو�ن لــم تتجــاوب مــع غايــة اهلل هــذه ،تســقط فريســة
للــروح المبغــض القاتــل منــذ البــدء .هــل ســمحت هلل أن يذيــب
قلبــك؟ فاذهــب حــاالً واصطلــح مــع خصمــك ،مــا دمــت حيـاً وهــو
موجــود .إو�ن لــم يتــم الصلــح بينكمــا تنــدم لتأخــرك إلــى األبــد،
وتبكــي فــي اآلخ ـرة علــى كل فرصــة ضاعــت إلنشــاء الســام.
الصالة :أيهــا الــرب القــدوس ،مــن أنــا؟ لســت إال قاتـاً مبغضـاً
وطهــر قلبــي واجعلــه نقيـاً
رافضـاً .اغفــر لــي أحقــاديّ ،
بــدم ابنــك الوحيــد ،الــذي أحبنــا حتــى المــوت رغــم
أننــا أعــداؤه .ونلتمــس منــك أن تجــدد قلوبنــا بقــدرة
روحــك القــدوس ،فنمتلــىء محبــة وعزمــاً ،لنصطلــح
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مــع خصومنــا ونعيــش معهــم فــي ســام علــى الــدوام.
السؤال:

4.4من هو القاتل؟

 - ٣منع الزنا يعني طلب الطهارة ()٣٢ - ٢٧ :٥
يل ِل ْلقُ َدم ِ
َما
اء :الَ تَْز ِنَ .وأ َّ
سـ ِـم ْعتُ ْم أ ََّن ُه ِق َ
« ٣٠ - ٢٧ :٥قَ ْد َ
َ
شــتَ ِه َي َها ،فَقَـ ْـد
امـ َأ
ـر ٍَة ِل َي ْ
أََنــا فَأَقُــو ُل لَ ُكـ ْـم :إِ َّن ُك َّل َمـ ْـن َي ْنظُـ ُـر إِلَــى ْ
ـك ا ْل ُي ْم َنــى تُ ْع ِثـ ُـر َك فَا ْقلَ ْع َهــا
ـت َع ْي ُنـ َ
َزَنــى ِب َهــا ِفــي َق ْل ِبـ ِـه .فَ ـِإ ْن َكا َنـ ْ
ـك َوالَ ُي ْلقَــى
ض ِائـ َ
َن َي ْهِلـ َ
ـه َخ ْيـٌـر لَـ َ
َوأَْل ِق َهــا َع ْنـ َ
ـك أ ْ
ـك ،أل ََّنـ ُ
َع َ
َحـ ُـد أ ْ
ـك أ َ
ط ْع َهــا
ـت َيـ ُـد َك ا ْل ُي ْم َنــى تُ ْع ِثـ ُـر َك فَا ْق َ
ـه ِفــي َج َه َّنـ َـم َ .إوِ� ْن َكا َنـ ْ
سـ ُـد َك ُكلُّـ ُ
َج َ
ـك َوالَ ُي ْلقَــى
ض ِائـ َ
َن َي ْهِلـ َ
ـه َخ ْيـٌـر لَـ َ
َوأَْل ِق َهــا َع ْنـ َ
ـك أ ْ
ـك ،أل ََّنـ ُ
َع َ
َحـ ُـد أ ْ
ـك أ َ
ـه ِفــي َج َه َّنـ َـم».
سـ ُـد َك ُكلُّـ ُ
َج َ
المســيح هــو المشـ ِّـرع اإللهــي فــي العهــد الجديــد ،وقــد أبــان
المعاني المســتترة في الناموس القديم ،وأوضحها بقداســة محبته.
فلــم يتــرك واحــدة مــن الوصايــا .بــل أكملهــا تعليمـاً وســلوكاً .أحــب
المســيح الســاقطين فــي الخطيــة ،ودعاهــم إلــى الخــاص .فــا
يجــوز لنــا أن نحتقــر أحــد الخطــاة .والنــاس عــادة يشــيرون إلــى
البنــت التــي ولــدت ابن ـاً غيــر شــرعي ،مســتنكرين عملهــا ،غيــر
عالميــن أنهــم أكثــر ش ـ اًر منهــا ،ألن كل مــن ينظــر إلــى إنســان
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آخــر بعيــن الشــهوةُ ،يعتبــر أمــام اهلل زاني ـاً.
ولــو قطعــت يــدك المشــتهية ،يبقــى لســانك رغــم ذلــك ملوث ـاً
بالدعــارة .وليــس أحــد مــن الرســل قــد أتــم مشــورة المســيح هــذه،
ولكنهــم حصل ـوا علــى قلــب جديــد وطهــارة الــروح القــدس والعفــة
اإللهيــة .إن جســدك دنــس ،ونفســك خبيثــة منــذ حداثتــك .إنمــا دم
المســيح قــادر أن ُينقّــي ضميــرك مــن كل أعمــال ميتــة .وروحــه
النّيــة الصالحــة ،المتغلبــة علــى شــهواتك
القــدوس ينشــيء فيــك ّ
الملتهبــة .فــإن ســقطت فــي الخطيــة فــا تبــق فــي أوحالهــا ،بــل قــم
والتجــئ إلــى ربــك ،وهــو عالــم شــوقك إلــى العفــة ،ويســندك لنصــر
مبيــن علــى ذاتــك .اثبــت فــي المســيح ،ألنــه هــو الطريــق الوحيــد
إلــى حيــاة طاه ـرة ،وهــو المخلّــص الحــق.
ِ
ِ
ــاب
ــن َ
«وِق َ
يــلَ :م ْ
ام َأرَتَ ُ
طلَّ َ
ــه َف ْل ُي ْعط َهــا كتَ َ
َ ٣٢ ،٣١ :٥
ــق ْ
ــه إالَّ ِل ِعلَّ ِ
ــة
ــن َ
َ
طــاَ قَ .وأ َّ
َمــا أََنــا فَأَقُــو ُل لَ ُك ْــم :إِ َّن َم ْ
ام َأرَتَ ُ
طلَّ َ
ــق ْ
ِّ
ــه َي ْزِنــي».
ــن َيتَ َــزَّو ُج ُم َ
الزَنــى َي ْج َعلُ َهــا تَْزِنــيَ ،و َم ْ
طلَّقَــ ًة فَِإ َّن ُ

أوجــد اهلل فــي رحمتــه نظــام الــزواج مــن واحــدة ،ليخــدم كل مــن
الزوجيــن قرينــه بمحبــة مســتمرة إو�ك ـرام متبــادل .فليســت الوحــدة
الجســدية هــي األهــم فــي الربــاط الزوجــي ،بــل االحت ـرام والتقديــر
مــن كليهمــا نحــو اآلخــر .والــروح القــدس يقـ ّـدس العالقــة بيــن
الزوجيــن ،إن ثبتــا فــي كلمــة اإلنجيــل.
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يضيــع الثقــة
إو�ذا زنــى أحدهمــا نتــج االنفصــال النفســي الــذي ّ
واالحترام والخدمة واالهتمام .أما إن عاشا في تقوى اهلل ،فمحبته
تبــارك حبهمــا ،وتحفظهمــا فــي انســجام وتعاطــف ،فالمســيح هــو
الكفيــل فــي الــزواج ،إن ثبــت الزوجــان فيــه مخلصيــن ،ألنــه يعلّمنــا
الغفـران والتســامح والصبــر واالحتمــال.

إن كل طالق لغير علة ِ
الزنى ُيحسب ِزنى ،ألن ما جمعه اهلل
ال يفرقــه اإلنســان .وبمــا أن الوحــدة الزوجيــة ال تتــم بالجســد فقــط،
بــل فــي النفــس بالدرجــة األولــى ،فــإن المـرأة تظــل مرتبطــة بزوجهــا
األول (أمــام اهلل) حتــى ولــو تزوجــت رج ـاً آخــر .فويــل للطــرف
الــذي يطلّــق وال يســامح ،فهــو المجــرم األكبــر .كلنــا مصبوغــون
بخطايانــا ،ونحتــاج إلــى غف ـران اهلل وتنقيــة شــعورنا الباطنــي.
والــروح القــدس يقــدر أن يشــفي أمراضنــا النفســانية ،ويطهّرنــا.
وبدون روح المســيح ال نقدر أن نمارس الزواج وال الطهارة .ألن
هــذا الــروح يكــرم الخالــق ،وال ينكــر المبــادئ الطبيعيــة.

بالص ْدق
 - ٤منع الحلف يعني الوصية
ِّ
()٣٧ - ٣٣ :٥
ـه ِقيـ َـل ِل ْلقُ َدمـ ِ
ـث،
ـاء :الَ تَ ْح َنـ ْ
سـ ِـم ْعتُ ْم أ ََّنـ ُ
« ٣٧ - ٣٣ :٥أ َْي ً
ضــا َ
َ
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ِ ِ
َمــا أََنــا فَأَقُــو ُل لَ ُكـ ْـم :الَ تَ ْحِلفُـوا ا ْل َبتَّـ َة،
ـام َكَ .وأ َّ
َبـ ْـل أ َْوف للـَّـر ِّب أَ ْق َ
سـ َ
ـي ِ
الســم ِ
اهللَ ،والَ ِباأل َْر ِ
ض أل ََّن َها َم ْو ِطئُ قَ َد َم ْي ِه،
اء أل ََّن َها ُك ْر ِسـ ُّ
الَ ِب َّ َ
ـف ِب أر ِ
ِ
ِِ
ِ
والَ ِبأُور َ ِ
ِ ِ
ـك،
ْسـ َ
َ
يم أل ََّن َهــا َمدي َن ـ ُة ا ْل َملــك ا ْل َعظيــمَ .والَ تَ ْحلـ ْ َ
ُ
شــل َ
ِ
ِ
اءَ .بـ ْـل
َن تَ ْج َعـ َـل َ
أل ََّنـ َ
ـك الَ تَ ْقــد ُر أ ْ
شـ ْـع َرةً َواحـ َـدةً َب ْي َ
سـ ْـوَد َ
ـاء أ َْو َ
ضـ َ
اد علَــى ِ
ِ
ـن
ذلـ َ
ـك فَ ُهـ َـو ِمـ َ
ل َي ُكـ ْـن َكالَ ُم ُكـ ْـمَ :ن َعـ ْـم َن َعـ ْـم ،الَ الََ .و َمــا َز َ َ
الشـ ِّـر ِ
ِّ
ير».
يفيــض العالــم بالكــذب ،وكل إنســان يداهــن اآلخــر .الطــاب
يغشــون فــي امتحاناتهــم .والتجــارة والسياســة ،ومختلــف نواحــي
الحيــاة االجتماعيــة ،تغلغلــت فيهــا جراثيــم الخــداع والغــش.
والنجاســة الكبــرى أن يحلــف النــاس علــى أقوالهــم الملتويــة بــاهلل
كاذبيــن ،لشــعورهم بضعــف موقفهــم .فالحلــف فــي الحديــث يــدل
فــي األغلــب علــى الكــذب المبطــن.

وكثي ـ اًر مــا يظــن النــاس أن الحــق معهــم ،وأن أفكارهــم عــن
األشــياء والنــاس صحيحــة ال ريــب فيهــا .ولكــن اهلل هــو العليــم
بــذات الصــدور ،العــارف بنوايانــا واألســباب الحقــة التــي وراء
األحــداث .إن معرفتنــا غيــر كاملــة ،وق ارراتنــا ليســت ســليمة بنســبة
علــو الســماوات عــن كرتنــا األرضيــة ،وعجزنــا عــن أن نخلــق
نغيــر لونهــا!
شــعرة واحــدة فــي أرســنا ،أو أن ّ
ويعلمنــا الــروح القــدس أن ننطــق بالصــدق دائم ـاً بتواضــع
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وبــدون مبالغــة ،ويرشــدنا إلــى تمجيــد اهلل إو�ك ارمــه .وهنــا نجــد
الفــرق المبدئــي بيننــا وبيــن الكاذبيــن .إنهــم يســتكبرون ،مشــتاقين
للشــهرة ،كما اســتكبر أبوهم الشـرير آدم أوالً ،وخدع نفســه متخيالً
عظمتــه .لكننــا نحــن المؤمنيــن انكسـرنا معترفيــن بضعفنــا وذنوبنا.
ونتعلق بخالص اهلل ،راجين إرشاده ،فنخدم الجميع بالحق ،ألن
المســيح وحــده هــو القــادر أن يخلّصنــا مــن كل كــذب ومبالغــة.
ومــن يدخــل مدرســة الحــق اإللهــي ،يتعلــم رفــض الكــذب ،حتــى
الكــذب األبيــض ،وال ينطــق باســم اهلل باطـاً ،بــل يكرمــه بشــهاداته
الحــارة ،فيصبــح لســاننا صادق ـاً ،وصميمنــا مقدس ـاً ،ألننــا لســنا
أوالد أبــي الكــذب ،بــل أوالد المســيح الحــق.
الصالة :أيهــا اآلب الســماوي ،ألســنتنا كاذبــة .احــرق منهــا
كل المبالغــة وااللتـواءات واألكاذيــب .وعلّمنــا التواضــع
لنصبــح صادقيــن ،بروحــك القــدوس .وأنرنــا لنعــرف
الحــق .وأرشــدنا إلــى كل الحــق .وامألنــا باســمك ،ألنــك
أنــت الحــق الكامــل ،فنصبــح صادقيــن فــي نوايانــا
وأفكارنــا ،ونســلك فــي الصــدق والحــق والعدالــة.
السؤال:

5.5كيف نصبح صادقين ،قوالً وعمالً وسلوكاً؟
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 - ٥الوداعة تغلب االنتقام ()٤٢ - ٣٨ :٥
ـن.
ـن ِب َع ْيـ ٍـن َو ِسـ ٌّ
ـن ِب ِسـ ٍّ
«سـ ِـم ْعتُ ْم أ ََّنـ ُ
ـه ِقيـ َـلَ :ع ْيـ ٌ
َ ٣٩ ،٣٨ :٥
َمــا أََنــا فَأَقُــو ُل لَ ُكـ ْـم :الَ تُقَ ِ
او ُم ـوا َّ
ـك َعلَــى
الشـ َّـرَ ،بـ ْـل َمـ ْـن لَ َ
َوأ َّ
ط َمـ َ
ضــا».
ـه َ
َخــد َ
ِّك األ َْي َمـ ِـن فَ َحـ ِّـو ْل لَـ ُ
اآلخـ َـر أ َْي ً
يعــرف المســيح جوهــر الحــق أنــه المحبــة ،ألنــه فــي ذاتــه
الحــق المتجســد .كان النامــوس اليهــودي ال يمنــع أن ينتقــم إنســان
لنفســه ،أمــا فــي العهــد الجديــد فقــد شــرع المســيح نامــوس المحبــة
الــذي يعطينــا قــوة الرحمــة ،وقــوة التواضــع ،لنتنــازل عــن حقوقنــا.
فالــروح القــدس يمنعنــا مــن تنفيــذ أفكارنــا وأهدافنــا البشـرية بالعنــف،
فــاهلل محبــة ،وروحــه بعيــد عــن فكــر االنتقــام ،وهــو ينبــوع الصبــر
واالحتمــال ،فننتظــر تدبيــر اهلل ونستســلم لهــداه .ولربمــا تســاءلت،
ود ْوس ـاً
أليــس هــذا الموقــف ضعيف ـاً وفش ـاً إلرادة اإلنســانَ ،
لحقوقــه ،ممــا يفتــح البــاب للشــر أن يــزداد؟
كال! فالوديــع هــو األقــوى ،إذا تغلّــب علــى ذاتــه ،وأمــا المنتقــم
فهــو الضعيــف ،ألنــه ســمح بدخــول البغضــة إلــى قلبــه .ومــن
يجــازي عمــل الشــر بشــر مثلــه ،هــو شـرير مثــل خصمــه .أمــا مــن
قابــل الظلــم بمحبــة ،فهــو المنتصــر علــى أنانيتــه .إن الحــروب
والخصومــات ال تبنــي مجتمعنــا بــل تخربــه وتســممه .لكــن المحبــة
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والثقــة والتواضــع والتنــازل والصبــر ،يفتــح لنــا بــاب الرجــاء.
ـك َعلَــى
«مـ ْـن لَ َ
ط َمـ َ
وال ينتظــر منــا دائمـاً تطبيقـاً حرفيـاً لقولــهَ :
ضــرب أثنــاء
ـه َ
َخــد َ
ِّك األ َْي َمـ ِـن فَ َحـ ِّـو ْل لَـ ُ
اآلخـ َـر أ َْي ً
ضــا» ألنــه عندمــا ُ
المحاكمــة أمــام الرئيــس حنــان ،لــم يطلــب مــن الخــادم أن يضربــه
يوضــح لنــا
ثانيــة (يوحنــا  ٣٢ :١٨وأعمــال  .)٢ :٢٣فالمســيح ّ
أن حساســيتنا ينبغــي أن تمــوت ،إذا أردنــا الدخــول إلــى ملكــوت
اهلل .فتنــازل عــن حقوقــك ،وال تدافــع عــن نفســك كثيـ اًر .سـلّم أمــرك
للــرب ،فيســتلم هــو المســؤولية عنــك .والــروح القــدس يغلــب نفســك
الهائجــة الثائـرة .إو�ن ضربــك أحــد فعـاً ،ففكــر :حقـاً إننــي أســتحق
الضــرب ألجــل آثامــي المتعــددة ،التــي عملتهــا فــي الماضــي.
والحمــد هلل قــد حمــل المســيح الوديــع ضرباتــي األليمــة عوض ـاً
ِّ
عنــي علــى الصليــب.
َن ي َخ ِ
ـك فَاتْـ ُـر ْك
ـك َوَيأْ ُخـ َذ ثَْوَبـ َ
اص َمـ َ
«و َمـ ْـن أ ََر َ
اد أ ْ ُ
َ ٤٢ - ٤٠ :٥
ـخر َك ِميـاً و ِ
ـه اثْ َن ْيـ ِـن.
ـب َم َعـ ُ
لَـ ُ
احـ ًـدا فَا ْذ َهـ ْ
اء أ َْي ً
َ
ضــاَ .و َمـ ْـن َ
ـه الـِّـرَد َ
سـ َّ َ
ـك فَـاَ تَـ ُـردَّهُ».
ض ِم ْنـ َ
اد أ ْ
َن َي ْقتَـ ِـر َ
َع ِطـ ِـهَ ،و َمـ ْـن أ ََر َ
سـأَلَ َك فَأ ْ
َمـ ْـن َ

يحررنــا المســيح أيض ـاً مــن تشــبثنا بممتلكاتنــا الفانيــة ،ألنــه
عــاش بيننــا قنوعـاً فقيـ اًر متواضعـاً .ويخلقنــا اليــوم علــى صورتــه.
وغايتــه هــذه تمــت فــي َّ
نجــار عــاد مــن بيتــه ذات يــوم ،فشــاهد
ســارقين يحمــان أخشــاباً مــن مصنعــه .فغلــب هــذا َّ
النجــار نفســه
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وســاعدهما وأضافهمــا .وأخيـ اًر رافقهمــا إلــى الســيارة ،ممــا حملهمــا
علــى الظــن أنــه لــص يريــد االشــتراك فــي الربــح .ولكنهمــا اندهشــا
بخجــل عندمــا أخبرهمــا أنــه صاحــب المصنــع .وقــد قابــل ســرقتهما
بتواضــع ومحبــة .فاســتحى أحدهمــا مــن نفســه وتــاب وســلَّم نفســه
للمســيح معترفـاً بذنوبــه .فــا تنــس أن المســيح يقصــد تحــرر قلبــك
مــن حقوقــك وأموالــك ،إلــى تضحيــة حبيــة وخدمــات صامتــة.
تؤمــن لــك المســتقبل ،بــل
فليــس مــا تملكــه مــن عقــارات وأرصــدة ِّ
عنايــة أبيــك الســماوي.
ويربينــا الــروح القــدس لنعطــي بســخاء مــن قوتنــا ومالنــا لكــي ال
نطمــع بــل نســاعد غيرنــا .ولــم يطلــب َّ
منــا أبونــا الســماوي الصدقــة
المعطي،
المحب و ُ
والصوم والصلوات ،شرطاً لخالصنا .إنما هو ُ
يباركنــا ويخلّصنــا وجميــع الذيــن يقبلــون لطفــه الكريــم .وقصــده أن
نصيــر نحــن أيضـاً ينبوعـاً فائضـاً ،فنقــرض المحتاجيــن ،ونرفــض
حــب المــال .ونعظــم اســمه بحيــاة التضحيــة.
ولربمــا ســاعدت صديق ـاً م ـرة ،وتعبــت مــن أجلــه ،وضحيــت
بوقتــك ،ووجــدت أنــه ال ي ـزال ضائق ـاً بــك .اســتمر فــي تضحيــة
وقتــك الثميــن وباركــه ،واطلــب مــن ربــك أن يمــأ الوقــت ببركاتــه
وثمــاره األبديــة.
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الصالة :أيهــا اآلب الســماوي ،أنــت الصبــر والمحبــة ،وابنــك
هــو الوديــع اللطيــف المتجســد .اغفــر لنــا عصياننــا
وحساســيتنا ،و ِ
ــت أنانيتنــا لنتقــوى إلــى تضحيــة
أم ْ
وتنــازل ،ونحتمــل الخطــاة ونغلــب قلوبهــم للتوبــة
بالمحبــة ،لكــي يتصرفــوا أيضــاً كأوالد روحــك القــدوس.
السؤال:

المتحرر من ذاته؟
6.6من هو
ِّ

 - ٦بغضة العدو تستبدل بمحبته ()٤٨ - ٤٣ :٥
« ٤٨ - ٤٣ :٥س ِ
ــض
يــل :تُ ِح ُّ
ــه ِق َ
يب َ
ــك َوتُْب ِغ ُ
ــم ْعتُ ْم أ ََّن ُ
ــب قَ ِر َ
َ
ِ
اء ُكـ ْـمَ .ب ِ
ارُكـوا الَ ِع ِني ُكـ ْـم.
د
َع
أ
ا
و
ـ
ب
َح
أ
:
ـم
ـ
ك
ل
ل
ُّ
َعـ ُـد َّو َكَ .وأ َّ
َْ َ
َمــا أََنــا فَأَقُــو ُ َ ُ ْ
ِ ِ
أْ ِ
ون إِلَ ْي ُك ْــم
يــن ُي ِس ُ
ــيئ َ
َج ِــل الَِّذ َ
صلُّــوا أل ْ
َحســ ُنوا إِلَــى ُم ْبغضي ُك ْــمَ ،و َ
الســماو ِ
ِ ِ
ِ
ات،
ــم الَّــذي فــي َّ َ َ
ــي تَ ُكوُنــوا أ َْب َن َ
ــاء أَِبي ُك ُ
َوَي ْط ُرُدوَن ُك ْــم ،ل َك ْ
ـنَ ،وُي ْم ِطـ ُـر َعلَــى
شـ َـر ِار َو َّ
ـه َعلَــى األَ ْ
ـه ُي ْ
ق َ
سـ ُ
شـ ِـر ُ
فَِإ َّنـ ُ
الص ِال ِحيـ َ
ش ْم َ
َجـ ٍـر
ـن ُي ِح ُّبوَن ُكـ ْـم ،فَـأ ُّ
ـن .أل ََّنـ ُ
َح َب ْبتُـ ُـم الَِّذيـ َ
األ َْبـ َـر ِار َوالظَّ ِال ِميـ َ
َي أ ْ
ـه إِ ْن أ ْ
ـون ِ
ـس ا ْل َع َّ
سـلَّ ْمتُ ْم َعلَــى
ذلـ َ
ضــا َي ْف َعلُـ َ
ـار َ
ون أ َْي ً
ـك؟ َ إوِ� ْن َ
لَ ُكـ ْـم؟ أَلَ ْيـ َ
شـ ُ
ـس ا ْل َع َّ
ضــا
إِ ْخ َوِت ُكـ ْـم فَقَ ـ ْط ،فَ ـأ َّ
َي فَ ْ
ـار َ
ص َن ُعـ َ
ون أ َْي ً
ضــل تَ ْ
ـون؟ أَلَ ْيـ َ
شـ ُ
ـون ه َك ـ َذا؟ فَ ُكوُن ـوا أَ ْنتُــم َك ِ
َن أ ََبا ُكـ ُـم الَّـ ِـذي ِفــي
ـن َك َمــا أ َّ
امِليـ َ
َي ْف َعلُـ َ
ْ
ات ُهــو َك ِ
الســماو ِ
ام ـ ٌل».
َ
َّ َ َ
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لــم يــرد فــي العهــد القديــم تعليــم بوجــوب بغضــة العــدو ،غيــر
أن الفريســيين والكتبــة اســتنتجوا مــن ســفر الالوييــن  ١٨ :١٩إن
الوصيــة بمحبــة القريــب تســتلزمهم بغضــة العــدو .لكــن المســيح
حطَّــم قالــب القوميــة ،وشــمل كل الشــعوب بمحبــة اهلل ،ودعانــا
التِّباعــه .فإيمانــك بالمســيح يظهــر مــن محبتــك لخصمــك ،وليــس
فقــط باحتمالــه .إن محبــة العــدو ليســت فضيلــة إنســانية ،بــل هــي
أســمى مــن ذلــك ،ومســتحيلة التطبيــق علــى اإلنســان الطبيعــي،
ألن اإلنســان إن أراد أن يحــب صديقــه ،فعليــه أن يتــرك أنانيتــه
ويفكــر بالمحبــوب ،مهتم ـاً بــه اهتمام ـاً عملي ـاً .فكــم بالحــري إن
طلــب ربــك منــك أن تحــب عــدوك؟ ولـوال أن الشــركة الروحيــة بيــن
المســيح والمؤمــن ثابتــة ،لمــا اســتطاع أحــد أن ينفــذ هــذه الوصيــة.
فشــك اًر لمخلّصنــا ،ألن روحــه الــذي يقودنــا يغلــب بغضتنــا،
ويســاعدنا لنحــب الجميــع .ولكــن احــذر ،فمــا دمــت فــي غضــب
علــى أحــد أو علــى جماعــة معينــة ،فــا يكــون روح اهلل قــد غلــب
دوافعــك الش ـريرة.
صـ ِّـل ألجــل مضطهديــك .هــذه هــي الدرجــة األولــى فــي تحقيــق
محبة العدو .حدث أن رجالً أســاء إلى رجل وعائلته ،مما ســبب
خ ـراب مســتقبلهم .ولكــن روح اهلل دفــع المظلــوم إلــى االبتهــال
ألجــل خصمــه يطلــب ربــه باســتمرار البركــة عليــه ،أكثــر مــن
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بركتــه علــى عائلتــه الخاصــة .فيريــد اهلل منــك أن تبــارك خصمــك،
بواســطة دع ـوات قلبــك الفرحــة.
إن تحــررت مــن الحقــد ،وأنزلــت بصلواتــك البركــة علــى
خصمــك ،تســتطيع زيارتــه .إو�ن وقــع فــي ضيــق فســاعده بطريقــة
ـح بالكثيــر
ال يالحــظ بهــا عونــك ،حتــى ال يخجــل منــك .ضـ ّ
لتخلّصــه وبيتــه جســداً ونفسـاً وروحـاً ،حتــى إن لــم يقبلــك واســتمر
يرفضــك ،ألن اهلل يعاملنــا نحــن البشــر هكــذا.
اهلل محبــة ،وقــد دعانــا ليرشــدنا إلكمــال وصيتــه عندمــا يســكب
محبتــه الكاملــة إلــى قلــب المؤمــن .فليــس المســيح فيلســوفاً نظريـاً،
يتكلــم عــن ُمثُــل عليــا غيــر ممكنــة التطبيــق ،بــل هــو كامــل فــي
ذاتــه ،ويهبــك فــي عربــون روحــه القــدوس مســحة الكمــال الظاهـرة
فــي محبتــك للعــدو .المحبــة هــي الســر الكبيــر فــي الثالــوث
األقــدس ،حيــث أن كل أقنــوم يحــب اآلخــر فــي الوحــدة الكاملــة.
فهــل يجتمــع مــع المؤمنيــن فــي صبــر المســيح ومحبتــه العظمــى؟
وكيــف تظهــر فيكــم محبــة اهلل الكاملــة؟
الصالة :أيهــا اآلب نشــكرك ألنــك دعوتنــا بابنــك لنصبح كاملين
مثلــك .لكننــا ُعصــاة خطــاة مجرمــون .أمــا محبتــك
فترفعنــا مــن وحــل خطايانــا بواســطة تطهيرنــا بــدم
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يســوع ،لنكــون طاهريــن بالكمــال .وروحــك القــدوس
هــو عربــون كمالــك .اجعلنــا نحقــق المحبــة تجــاه
أعدائنــا وخصومنــا ،لكــي يكمــل فرحــك فينــا.
السؤال:

7.7كيف نكون كاملين مثل اهلل؟
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د  -العبادة الحقَّة هلل وحده ()١٨ - ١ :٦
الص َدقة في الخفاء ()٤ - ١ :٦
َّ - ١

ص َدقَتَ ُكـ ْـم قُــدَّام َّ
النـ ِ
ـاس
ِ ٤ - ١ :٦ا ْحتَـ ِـرُزوا ِمـ ْـن أ ْ
َن تَ ْ
ص َن ُعـوا َ
َ
ِ
َّ
ــم الَّ ِــذي ِفــي
َج ٌــر ِع ْن َ
ــس لَ ُك ْــم أ ْ
ــي َي ْنظُُرو ُك ْــم َ ،إوِ�ال َفلَ ْي َ
ــد أَِبي ُك ُ
ل َك ْ
ِ
ـك ِبا ْل ُبــو ِ
ق،
َّ
َّامـ َ
ص َن ْعـ َ
ص َدقَـ ًة فَـاَ تُ َ
ـت َ
السـ َـم َاوات .فَ َمتَــى َ
صـ ِّـو ْت قُد َ
ِ َّ ِ ِ
اؤ َ ِ
ِ ِ
ـي ُي َم َّجـ ُـدوا
َك َمــا َي ْف َع ـ ُل ا ْل ُمـ َـر ُ
ون فــي ا ْل َم َجامـ ِـع َوفــي األَزقــة ،ل َكـ ْ
ِ
ـن َّ
النـ ِ
ـاس .اَْل َحـ َّ
َمــا
َج َرُهـ ْـم! َوأ َّ
ِمـ َ
اســتَ ْوفَ ْوا أ ْ
ـق أَقُــو ُل لَ ُكـ ْـم :إِ َّن ُهـ ْـم قَــد ْ
ـك،
ص َدقَـ ًة فَـاَ تُ َعـِّـر ْ
ف ِشـ َـمالَ َك َمــا تَ ْف َعـ ُل َي ِمي ُنـ َ
ص َن ْعـ َ
أَ ْنـ َ
ـت َ
ـت فَ َمتَــى َ
ـوك الَّـ ِـذي يــرى ِفــي ا ْل َخفَـ ِ
ـك ِفــي ا ْل َخفَـ ِ
ِ
ـاء
ـاء .فَأ َُبـ َ
ص َدقَتُـ َ
ـي تَ ُكـ َ
ـون َ
ََ
ل َكـ ْ
ُهـ َـو ُي َج ِ
ـك َعالَ ِن َي ـ ًة».
ازيـ َ

ال تضع قلبك على أمالكك ،بل احمد ربكِّ ،
وقدم له مواهبك
حســب إرشــاد روحــه الحكيــم .إو�ن كنــت إنســاناً ممتلئ ـاً بالمحبــة،
ســتصير حياتــك تقدمــة الحمــد هلل.
إن خدمــت الــرب تحصــل علــى مكافــأة عظيمــة ،ألن اهلل
نفســه أجرتــك ،ونعمتــه تكفيــك .فــاهلل َّ
ضحــى بــكل مــا عنــده .فإلــى
متــى تبقــى بخي ـاً ،وال تضحــي بــكل مــا عنــدك لــه؟ وأجرتــك
الســماوية قــد تحققــت فــي المســيح .فليــس عليــك أن تجتهــد إلنشــاء
35

35

الموعظة على الجبل

خالصــك .إنمــا لــك امتيــاز الشــكر لربــك ،الــذي أكملــك إلــى األبــد
بذبيحتــه .وبالحقيقــة لســنا قادريــن أن نشــكر اهلل كمــا يجــب ،لكــن
الــروح القــدس يســند ضعفنــا .إن أرشــدك الــروح القــدس لتبرعــات
معينــة ،فــا تتكلــم عــن تضحياتــك وال كلمــة واحــدة .وال تســجل
اسمك في قائمة المتبرعين ،وال تسمح أن تُقام لك لوحة تكريمية
ألجل عظمتك .بل اســع طالباً البســطاء في الضيق ،وفتش عن
المحتاجيــنِّ ،
ودبــر لهــم عم ـاً ،وســاعدهم بمشــورتك وخبرتــك.
وذلــك كلــه بشــرط أالَّ يلفــت اســمك األنظــار نحــوك ،فــإن المســيح
وحــده هــو فخــرك.
كان بعــض األغنيــاء مــن اليهــود يدفعــون تبرعاتهــم جه ـ اًر،
وتبـ ِـوق ألجلهــم األب ـواق وتضــرب
ليخــرج الموكــب بأســمائهم ّ
ِّ
نضحــي هلل بحياتنــا بالخفــاء ،وبــا كالم وال
الطبــول .لكننــا اليــوم
تبـ َّـوق .ضـ ِّـح إذاً لربــك بمالــك ،وال تخبــر أحــداً عــن خدماتــك .أنــت
للــرب والــرب لــك.

الع ْزلة ()٨ - ٥ :٦
 - ٢الصالة في ُ

يــن ،فَِإ َّن ُه ْــم
ــت فَــاَ تَ ُك ْ
صلَّ ْي َ
ــن َكا ْل ُم َر ِائ َ
«و َمتَــى َ
َ ٨ - ٥ :٦
ـن ِفــي ا ْلمج ِ
امـ ِـع َوِفــي َزَو َايــا َّ
الشـ َـو ِار ِع،
ـون أ ْ
صلُّـوا قَ ِائ ِميـ َ
ُي ِح ُّبـ َ
ََ
َن ُي َ
ِ
ِل َكــي َي ْظ َه ُــروا ِل َّلن ِ
ــاس .اَْل َح َّ
اســتَ ْوفَ ْوا
ــق أَقُــو ُل لَ ُك ْــم :إِ َّن ُه ْــم قَــد ْ
ْ
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ـق
ـك َوأ ْ
َج َرُهـ ْـم! َوأ َّ
اد ُخـ ْـل إِلَــى ِم ْخ َد ِعـ َ
َغِلـ ْ
ـت فَ ْ
صلَّ ْيـ َ
َمــا أَ ْنـ َ
أْ
ـت فَ َمتَــى َ
ـك الَّـ ِـذي ِفــي ا ْل َخفَـ ِ
ـوك الَّـ ِـذي َيـ َـرى
ـاء .فَأ َُبـ َ
صـ ِّـل إِلَــى أَِبيـ َ
َب َابـ َ
ـكَ ،و َ
ِ
ِ
ِفــي ا ْل َخفَـ ِ
ـاء ُي َج ِ
ـون الَ تُ َكـِّـرُروا ا ْلـ َكالَ َم
ازيـ َ
صلُّـ َ
ـك َعالَ ن َيـ ًةَ .وحي َن َمــا تُ َ
ِ
ِ
اب لَ ُهـ ْـم.
ـون أ ََّنـ ُ
ُمـِـم ،فَِإ َّن ُهـ ْـم َيظُ ُّنـ َ
ســتَ َج ُ
ـه ِب َكثْـ َـرِة َكالَم ِهـ ْـم ُي ْ
َباطـاً َكاأل َ
َن
شـ َّـب ُهوا ِب ِهـ ْـم .أل َّ
فَـاَ تَتَ َ
ـون إِلَ ْيـ ِـه قَ ْبـ َـل أ ْ
اجـ َ
َن أ ََبا ُكـ ْـم َي ْعلَـ ُـم َمــا تَ ْحتَ ُ
س ـأَلُوهُ».
تَ ْ

لــكل ديــن طقــوس خاصــة لممارســة الصــاة ،فالصــاة مــن
أركان الديــن .رفــع اليهــود أيديهــم ليتلقـوا بركــة اهلل الهابطــة عليهــم
مباش ـرة .وكان ـوا أحيان ـاً يصلّــون جه ـ اًر فــي الطرقــات واألزقــة
ليتباهـوا بتقواهــم .أمــا نحــن المســيحيين فليــس لنــا تنظيــم روتينــي
َّ
معيــن للصــاة ،ألن المســيح حررنــا مــن الطقــوس واألشــكال.
فلســنا عبيــداً فــي نظــر اهلل .نحــن أبنــاء نتكلــم مــع أبينــا الســماوي،
س ـواء فــي جلوســنا أو مســيرتنا أو وقوفنــا أو ســجودنا .فجوهــر
الصــاة هــو التكلــم مــع اهلل كمــا يتكلــم األبنــاء مــع أبيهــم ،مقدميــن
لــه الشــكر والحمــد واالعت ـراف ،واالســتغفار والدعــاء واالبتهــال
ألجــل اآلخريــن.
نحــن عــادة ال نصلــي جه ـ اًر ،ألننــا ال نصلــي للنــاس بــل هلل
وحــده .فأبــوك الســماوي يســمعك دوم ـاً .ويعــرف حاجاتــك قبــل
تلفُّظــك بهــا .وفــي أثنــاء الصــاة تــزول خطايــاك وأمنياتك الباطلة،
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وشــهواتك المثي ـرة ،وتــدرك حضــور اهلل معــك .ومــن المستحســن
الركــوع ،ولــك الحــق بالســجود كمــا فعــل المســيح فــي جثســيماني.
ولكــن اهلل ال يخلّصــك ألجــل ســجودك ،بــل ألنــه يحبــك وبــذل ابنــه
الوحيــد ألجلــك مــن قبــل ســجودك لــه.

انعـ ِـز ْل فــي مــكان خفــي هــاديء وأغلــق بابــك ،واســكب بيــن
يــدي أبيــك مــا فــي قلبــك مــن همــوم وأثقــال .إو�ن لــم يكــن لــك
غرفــة خاصــة فانطلــق للبريــة ،وتكلــم إلــى إلهــك وهــو يســتمع
لــك .ال تســتطيع الحيــاة بــدون الصــاة ،ألنــه كمــا أن جســمك ال
يحيــا بــدون التنفــس ،هكــذا نفســك ال تحيــا بــدون الصــاة .صـ ِّـل
عــدة مـرات فــي اليــوم ،مــع التأمــل فــي الكتــاب المقــدس ،لتصبــح
صالتــك رداً علــى كلمــات أبيــك إليــك .إن كنــت ال تحــب الصــاة
وتمتنــع عــن قـراءة اإلنجيــل فإنــك تشــرف علــى خطــر كبيــر ،ألن
هــذا معنــاه أنــك ال تحــب أن تنفــرد مــع اهلل .أال تشــتاق للتحـ ُّـدث
مــع أبيــك الســماوي؟ إنــه ينتظــر كلماتــك وشــكرك وثقتــك ويغفــر
خطايــاك.
اعتــرف للــرب بذنبــك ،وقــل شــك اًر يــا أبــي الســماوي .اطلــب
المعرفــة والقــوة والحكمــة ،لتحقيــق المحبــة فــي حياتــك .وليكــن
معلوماً عندك أن أباك يعرفك ،أكثر مما تعرف نفسك .أتصلي؟
هــذا هــو السـؤال القاطــع المتحــان إيمانــك ،فهنــاك تصبــح نفســك
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وضميــرك فــي مــرض شــديد .اعتــرف لربــك بذنبــك .واطلــب
تطهيــرك وشــفاءك كامـاً لتمتلــىء بروحــه القــدوس ،الــذي يعلمــك
الصــاة المســتجابة .عندئــذ يمــأ فــرح الــرب قلبــك ،فتصلــي ليــس
لنفســك فقــط ،بــل لــكل الذيــن وضعهــم الــرب علــى ضميــرك.

الربانية ()١٣ - ٩ :٦
 - ٣الصالة َّ
صلُّوا أَ ْنتُ ْم ه َك َذا.»...
« ٩ :٦فَ َ
تَقَـ ّـدم تالميــذ المســيح إليــه طالبيــن نموذج ـاً للصــاة .فتواضــع
وأشــركنا فــي صالتــه الخاصــة العظيمــة .فمــن يــدرك معنــى
«الصــاة الرَّبانيــة» يعــرف اهلل.

ٱلسماو ِ
ِ ِ
اتِ ،ل َيتَقَد ِ
ٱس ُم َك».
َّس ْ
« ٩ :٦أ ََبا َنا ٱلَّذي في َّ َ َ
لــم يعلّمنــا المســيح أن ننطــق باســم اهلل ،إو�نمــا علّمنــا االســم
الفريــد هلل ،الــذي يلخــص غنــى العهــد الجديــد بكلمــة واحــدة
«أبانــا» .وبديهــي أننــا غيــر مســتحقين لندعــو اهلل أبانــا ،وال نقــدر
أن نتقــدم إليــه تلقائي ـاً ،ولكــن المســيح نــزل مــن الســماء مولــوداً
مــن الــروح القــدس ،وأشــركنا فــي امتيــازه ،وأدخلنــا فــي حقوقــه،
وحمل الخطية عوضاً َّ
عنا لنصبح نحن أوالد اهلل شــرعاً بالتبني،
وروحي ـاً بال ـوالدة الثانيــة.
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مــن يتأمــل كالم الــرب يســوع المذكــور فــي اإلنجيــل يالحــظ
باندهــاش أنــه فــي صلواتــه أو حديثــه مــع تالميــذه ،اســتعمل غالبـاً
فــي تعبي ـره عــن اهلل ،كلمــة آب أو أبــي أو أبانــا تقريب ـاً ١٧٥
م ـرة .ولكنــه حيــن كان يخاطــب أعــداءه أو يطــرد الشــياطين مــن
ولمــا حجــب أبــوه وجهــه
الملبوســين كان يذكــر اســم اهلل القــدوسَّ .
عنــه وهــو معلَّــق علــى الصليــب صــرخ «إلهــي إلهــي ،لمــاذا
تركتنــي؟» .ففــي تلــك الســاعة كان يحمــل فــي جســده خطايــا
فتحـ َـول حنــان أبيــه إلــى غضــب ملتهــب ،ألنــه ظهــر
العالــمّ ،
كديــان أزلــي ،مس ـلّماً ابنــه للمــوت عوض ـاً َّ
َّ
عنــا.

ورغــم أن اآلب حجــب وجهــه عنــه فقــد كافــح يســوع مؤمن ـاً،
بأبــوة اهلل ،وصلــى أخي ـ اًر قائ ـاً« :يــا أبتــاه ،فــي يديــك
وتمســك ّ
أســتودع روحــي» .ومنــذ ذلــك الوقــت يســكب الــروح القــدس علينــا،
لنصــرخ بفــرح «أبانــا الــذي فــي الســماوات» ألن الــروح القــدس
يعلّمنــا سـ َّـر ّأب َوتــه للمؤمنيــن ،فنصلــي بشــكر وغبطــة لــآب
الحنــون .وهــو يؤكــد لنــا العفــو الكامــل وعطيــة الحيــاة اإللهيــة
فينــا .وبهــذا الموقــف الجديــد أصبحنــا أعضــاء فــي عائلــة اهلل
وأهـاً لملكوتــه ،وصــار لنــا حــق القــدوم إلــى القــدوس بــدم المســيح
فــي قــوة الــروح القــدس الــذي يدفعنــا إلــى التســامح والثقــة.
واآلبــاء فــي دنيانــا آبــاء ألن لهــم أوالداً .فبالطلبــة األولــى،
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نطلــب أن يولــد هلل أوالد كثيــرون فــي كل أنحــاء العالــم ،ويتقــدس
اســمه األبــوي ،إن عــاش أوالده فــي كل البلــدان والمــدن والقــرى
حســب فضائلــه.
الصالة :أيهــا اآلب ،اســمك أحلــى فــي حلوقنــا مــن العســل
المصفَّــى .كنــا خطــاة وأصبحنــا أوالدك .نشــكرك
ُ
لمحبتــك ولنعمــة ابنــك ولرحمــة روحــك القــدوس .ألننــا
أصبحنــا بفدائــك الثابــت أبنــاءك بالحــق والجوهــر.
ضــع علــى قرانــا ومدننــا اســمك األبــوي ،لكــي يولــد لــك
اليــوم أوالد كثيــرون .فيتعظــم اســمك القــدوس.
السؤال:

8.8كيف نقدس اسم اآلب؟

«ليأ ِ
ِ
ْت َملَ ُكوتُ َك».
َ ١٠ :٦
خلــق اهلل العوالــم كلهــا وهــي ملكــه الخــاص .ولكــن النــاس
عص ـوا ربهــم وتركــوه ،كأنهــم س ـرقوا أنفســهم مــن يــده .ورغــم هــذا
العصيــان فإنهــم ملكــه .وأنــت أيهــا األخ خاصــة اهلل بــكل معنــى
الكلمــة .ولــم يشــأ اهلل أن يكــون بعيــداً عــن ملكــه ،فأرســل مســيحه
ليكــون الملــك فــي ملكوتــه ،فشــفى المرضــى ورحــم المســاكين،
وكــرز للمســتعدين ،وبكــى علــى العصــاة ومــات عوض ـاً َّ
عنــا.
41

41

الموعظة على الجبل

فملكــوت أبينــا مبنــي علــى كفــارة االبــن الــذي َّ
أهــل الخطــاة للدخــول
ّ
فــي حظيرتــه .ويحقــق الــروح القــدس بقدرتــه وتنظيمــه الملكــوت
فــي العالــم.
وهــذه المملكــة اإللهيــة مســتمرة اليــوم فــي أوالد اهلل .وكمــا أن
ملكوتــه ليــس مــن هــذا العالــم ،هكــذا نحــن غربــاء فــي دنيانــا،
وننفصــل عنهــا إذا طلبنــا تقديــس اســم اآلب .وبهــذه الطلبــة نريــد
بنفــس الوقــت نشــر ملكوتــه علــى األرض ،ليتقــدم لطفــه إلــى
كل الشــعوب واألف ـراد .فــاآلب الســماوي يعطــي االمتيــاز ألوالده
وكنائســه أن يكــرزوا بإنجيــل الملكــوت ،مصليــن أن يتحقــق فــي
دنيانــا .إن اهلل محبــة ،ويشــاء أن يتقــدس كل النــاس بقــوة نعمتــه.
فهــل تفكــر بهــذه المعانــي الواســعة عندمــا تصلــي :ليــأت ملكوتــك.
فقصــد اهلل هــو تحريــك قلبــك لتتشــوق للتبشــير فــي محيطــك وفــي
كل أنحــاء العالــم.

ٱلســم ِ
ِ
ِ ١٠ :٦
ــك َعلَــى
اء َك َذِل َ
ــن َم ِش َ
«لتَ ُك ْ
ــيئتُ َك َك َمــا فــي َّ َ
ٱ أل َْر ِ
ض ».
يِ
تعــب كثيــر مــن أهــل األديــان أنفســهم ليعرف ـوا مشــيئة ربهــم،
ُ
وبذلــك نشــأت النواميــس والطقــوس لتُعلِّــم النــاس تنفيــذ أوامــر اهلل،
وفقاً لشـرائع الوحي .وهذه الســنن والنواميس تطالب بشــدة :اعمل
هــذا ،وال تعمــل ذاك .وبالحقيقــة ال يســتطيع إنســان أن يتمــم إرادة
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اهلل وال أن يعرفهــا ،ألن البشــر خطــاة جاهلــون.
شــك اًر هلل الــذي حررنــا مــن لعنــة النامــوس وثقلــه المرهــق،
وأرســل لنــا ابنــه ليعلــن لنــا مشــيئته األبويــة اللطيفــة .فهــو ال يطلــب
َّ
منــا أن نعمــل شــيئاً إلرضائــه ،بــل هــو العامــل والمعطــي والمبــارك
علــى الــدوام .إنــه الخالــق والمخلّــص الرحيــم .وال يطلــب َّ
منــا عمـاً
مشــروطاً ليقبلنــا ،بــل هــو مصــدر كل العطايــا .ويشــاء أن يرحمنــا
قصرنــا فــي حفــظ وصايــاه فنعمتــه وحبــه
ويباركنــا ويســاعدنا .إو�ن َّ
الرحيــم يشــملنا بالغفـران .هــل فهمــت مشــيئة أبيــك الســماوي؟ إنــه
يشــتاق أن يبــاركك ويخلّصــك ويمــأك بقــوة روحــه القــدوس.
َع ِط َنا ٱ ْل َي ْوَم».
ُ « ١١ :٦خ ْب َزَنا َكفَافَ َنا أ ْ
لــم يكــن المســيح فيلســوفاً خياليـاً ،لكنــه عــاش إنســاناً حقـاً علــى
هــذه األرض .كان لــه جســد يجــوع ويحتــاج إلــى العنايــة واالهتمــام
وال ارحــة .فعــرف أن المريــض والجائــع والضعيــف يصعــب عليهــم
تســبيح اهلل وخدمتــه بفــرح .ولــم يحتقــر المســيح الجســد البشــري.
ألنــه جعلــه هيــكالً للــروح القــدس وطلــب حفظــه ونشــاطه.
لــم يعلمنــا يســوع أن نطلــب الغنــى والثــروات ،لكيــا تمتلــىء
بطوننــا بط ـ اًر وســك اًر ،إنمــا علّمنــا القناعــة لنصلــي إلــى أبينــا:
أعطنــا كفــاف األكل والشــرب واللبــس ،والعمــل وال ارحــة والســكن
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وكل ضروريــات الحيــاة ،ألن كلمــة «خبــز» تشــمل كل حاجــات
اإلنســان الجســدية والروحيــة والنفســية .فلســنا حيوانــات نكتفــي
بــاألكل والشــرب ،بــل إننــا بحاجــة إلــى أصدقــاء وكتــب وفــن
وصحــة .فعلَّمنــا يســوع أن نطلــب بالتواضــع كل مــا نحتاجــه لحفــظ
حياتنــا لنعيــش هلل وخدمتــه فرحيــن مكتفيــن بضروريــات الحيــاة.
وقــد حـ َّـرض أن تخلــو طلبــات الصــاة الرَّبانيــة مــن الضميــر
«أنــا» .ليحــل محلهــا ضميــر الجمــع «نحــن» .ألن الــروح القــدس
يعلّمنــا االهتمــام واالبتهــال ألجــل اآلخريــن ،فليــس اهلل هــو أبــي
فقــط ،بــل أبــو جميــع المؤمنيــن علــى الس ـواء ،أي أن محبتــه ال
ـي ،إنمــا تشــمل جميــع النــاس .والــروح القــدس يحررنــا
تقتصــر علـ َّ
مــن الصــاة األنانيــة فــا نطلــب مــن أبينــا خبزنــا فقــط ،بــل نطلــب
البركــة لــكل البشــر ،مــع االســتعداد أن نشــاركهم بمؤونتنــا.
ليــس اإلنســان ســيد حياتــه وال مالــك بيوتــه وال رب وقتــه
وعضالتــه ،ألنــه مخلــوق مــن اهلل ،ومولــود مــن أبيــه الســماوي.
لهذا فأنت ملك له ،مع كل ما لديك .وقد أوجدك أبوك السماوي
لخدمــة المحبــة ،وينتظــر منــك أن تشــارك إخوانــك بمواهبــك ،ألنــه
ال يجــوز لــك أن تطلــب مــن أبيــك معونتــك وخــاص نفســك ،إن
كنــت ال تطلــب نفــس الشــيء لآلخريــن .اطلــب أوالً ملكــوت اهلل
وب ـره ،وهــذه كلهــا تُـزاد لــك.
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وبما أن من الشروط لكسب الخبز اليومي العمل المتواصل،
فنطلب بهذه الطلبة من أبينا أن يعطينا وكل الناس عمالً شريفاً
ووظيفة بعرق الجبين .وأبونا الســماوي غني فوق اإلدراك ،ولكن
عنــا .فالــروح
بســبب طمــع أوالده وقســاوة قلوبهــم تتأخــر بركاتــه ّ
القــدس يعلمــك أن تصلــي ألجــل الجائعيــن والبردانيــن فــي كل
مــكان ،وبعدئــذ اطلــب الكفــاف اليومــي واتــرك االهتمــام بالغــد ،ألن
المحــب القديــر يعتنــي بــك.
أبــاك ُ
ِ
ـن
ـن أ َْيضـاً ِل ْل ُم ْذ ِن ِبيـ َ
وب َنــا َك َمــا َن ْغ ِفـ ُـر َن ْحـ ُ
«وٱ ْغفـ ْـر لَ َنــا ُذ ُن َ
َ ١٢ :٦
إِلَ ْي َنا».

طوبــى لإلنســان الــذي أدرك خطايــاه واعتــرف بهــا .اطلــب مــن
أبيــك الســماوي أن يغفــر لــك أعمالــك الش ـريرة ،وآمــن باســتجابة
صالتــك ،ألن المســيح كفَّــر عنــك علــى الصليــب .اقبــل النعمــة
التامــة فــي ضميــرك ،فيعزيــك الــروح القــدس ،ويؤكــد لــك ســام
اهلل .اعتــرف بذنوبــك وآمــن بغفرانهــا فــي المســيح ،فتتبــرر إلــى
األبــد.
هــل تختــص طلبــة الغف ـران بالمجرميــن والملحديــن فقــط ،أم
ـح الحاجــة
هــي شــاملة أيضـاً أوالده المتبرريــن؟ إن أبنــاء اهلل فــي ألـ ّ
أن يطلبـوا كل يــوم وفــي كل لحظــة التقديــس بــدم المســيح .وليــس
إنســان طاهـ اًر مــن تلقــاء نفســه أمــام اهلل .فذبيحــة المســيح أساســنا
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الح َمــل
الوحيــد لحياتنــا مــع اهلل .وال تعزيــة لضميرنــا إال فــي دم َ
المذبــوح ألجلنــا ،فلهــذا نطلــب يومي ـاً تطهيرنــا مــن كل أفــكار
وأق ـوال وأعمــال ش ـريرة.
وال تطلــب الغف ـران لنفســك فقــط .بــل أيض ـاً ألجــل اآلخريــن.
هــل تطلــب عملي ـاً الســماح اإللهــي ألجــل أصدقائــك وأقربائــك.
وتترقــب تطهيرهــم الفعلــي .ال تنــس أن الصــاة الرَّبانيــة ،تعلّمــك
النطــق بصيغــة «نحــن» ال «أنــا» .إن أبــاك يدعــوك لتغفــر لــكل
إنســان كل أخطائــه وتباركــه وتصلــي ألجلــه ليصبــح هــو أيض ـاً
إنســاناً رحمــه اهلل .فثــورة المحبــة اإللهيــة بــدأت بمــوت المســيح
علــى الصليــب ،وتتحقــق اليــوم بإيمانــك وغف ارنــك ألعدائــك .إو�ن
لمضاديــك كل ذنوبهــم تحــرم نفســك مــن نعمــة اهلل ،ألنــك
لــم تغفــر
ّ
بطلبتــك فــي الصــاة تقــول :اغفــر لنــا تمامـاً كمــا غفــرت للمذنبيــن
ـي .فــإذا لــم تنــس آثامهــم تتجــاوز عــن قاعــدة هــذه الصــاة،
إلـ َّ
وكأنــك تحكــم علــى نفســك قائ ـاً :أيهــا اآلب ال تنــس خطايــاي،
كمــا أنــا ال أنســى أخطــاء اآلخريــن .إو�ن غفــرت لهــم ظاه ـ اًر
فقــط فكأنمــا تطلــب مــن اهلل أن يعاملــك بنفــس الطريقــة .فالحــرف
«كمــا» هــو أخطــر كلمــة فــي الصــاة الرَّبانيــة.
واهلل ال يطلب منك أعماالً مستحيلة لتبرير نفسك ،بل ينتظر
منــك أن تصبــح رحيم ـاً كمــا هــو رحيــم .وهــذا هــو مبــدأ المحبــة.
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أالَّ تعيــش لنفســك .بــل تتشــارك مــع اآلخريــن الغيــر المســتحقين.
إن جميــع خطايــاك مغفــورة لــك ،إن كنــت تغفــر لخصمــك حقـاً.

ٱلش ِر ِ
«والَ تُ ْد ِخ ْل َنا ِفي تَ ْج ِرَب ٍة ،لَ ِك ْن َن ِّج َنا ِم َن ِّ
ير».
َ ١٣ :٦
ال يضـ ُّـل اهلل أحــداً وال يدخلــه فــي تجربــة مــا ،ألن محبتــه
قدوســة تخلّصنــا وال تهلكنــا .ولكــن إن كان أحــد أبنــاء اهلل ال
يتجــاوب بجــذب وتبكيــت الــروح القــدس للطهــارة والحــق والمحبــة،
فإنــه يســقط فــي الخطايــا والعــار ،وهكــذا يــدرك أنــه غيــر صالــح
فــي نفســه ،فيبكــي ويتــوب ويرجــع إلــى أبيــه ،ملتمسـاً منــه الغفـران،
وطالب ـاً التغييــر والتقديــس الكامــل.

يصيــرك علــى صورتــه .وقــد وهــب
إن أبــاك الســماوي يشــاء أن ّ
المســيح لــك اســمه الخــاص ويدعــوك «مســيحياً» لتســلك ممســوحاً
بروحــه القــدوس ،قديس ـاً فــي المحبــة وفــرح الســام والصبــر
اللطيــف .وحيثمــا ال تتحقــق فضائــل أبيــك فيــك لقســاوة قلبــك،
يؤدبــك لتتعقــل وترجــع نادم ـاً طالب ـاً خالصــك وتقديســك فــي
فإنــه ّ
قوتــه .فــإن طلبــت ألجلــك وألجــل كل المؤمنيــن التوبــة المســتمرة،
وحفظــك مــن التجــارب والســقوط فــي األخطــاء ،فإنــك بهــذا تطلــب
تغييــر القلــوب وتقديســها مع ـاً .فــإن الرســول بولــس ،بعــد تفســيره
مبــدأ التبريــر مطّـ َـوالً فــي الرســالة إلــى روميــة ،وضــح التقديــس
وتجديــد أذهــان المؤمنيــن ،ليقدمـوا أجســادهم ذبيحــة حيــة مرضيــة
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عنــد اهلل .فــا بــد مــن تقديســك ،ألن هــذه هــي إرادة اهلل قداســتنا.
والتجــارب مــن حولــك عديــدة .ألن األفــام والدعايــات والكتــب
والمالبــس وكل الحيــاة أصبحــت صرخــة واحــدة ضــد قداســة اهلل.
ومــن قلبــك أيض ـاً تخــرج أفــكار ش ـريرة مضــادة لوصايــا الــرب.
فكلنــا نحتــاج إلــى الطلبــة للحفــظ مــن التجــارب .والهــدف األخيــر
لــكل تجربــة هــو عصياننــا ضــد اهلل وخروجنــا مــن عهــده ،واالبتعــاد
عــن اآلب لنحيــا فــي اســتقالل عنــه.
ال تظــن أنــك تقــدر أن تتغلــب علــى الشــيطان ،ألننــا كلنــا أمــام
مــاك النــور الســاقط ضعفــاء عاجــزون .فاطلــب مــن المســيح
غالــب المــوت وقاهــر إبليــس أن يشــركك فــي انتصــاره .فمــن يؤمــن
بيســوع المقتــدر يكــون واقفـاً إلــى جانــب المنتصــر .والمســيح يلقّــب
الشــيطان بالش ـرير ألنــه مصــدر كل الشــر ،وال يصــدر منــه إال
الخ ـراب والهــاك .فالعالــم واقــف فــي المعركــة بيــن اهلل والش ـرير،
الخيــر والشــر .كمــا أن أول كلمــة فــي الصــاة الربانيــة هــي اآلب
المعبرتيــن
وآخرهــا الشـرير .فحياتــك تجــري بيــن هاتيــن الكلمتيــن،
ّ
عــن شــخصية اهلل العظيمــة ،وشــخصية الشــيطان عــدوه .فإلــى
مــن تلتجــئ؟
ال تطلــب لنفســك فقــط الخــاص مــن قــدرة إبليــس ومكـره ،بــل
اطلــب لــكل البشــر التحريــر مــن قبضــة الخبيــث وقيــود الظلمــة،
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المنجي القادر على كل
لينتقلوا إلى حرية أبناء اهلل .فالمسيح هو
ّ
شــيء ،ويفــدي كنيســته المبتهلــة مــن ســلطات الظلمــة المترّبصــة.
اطلــب حلــول الــروح القــدس علــى أصدقائــك ليمتلئ ـوا بالمحبــة
الحقــة ،ألنــه بــدون الــروح القــدس ال يقــدرون أن يعملـوا شــيئاً.

وعندمــا ســيأتي المســيح فــي المجــد ،نتقــدم إليــه بهتــاف ،ألنــه
بحضــور ملكوتــه تنتهــي ســلطة الشــيطان نهائي ـاً .فــا يفصلنــا
عندئــذ المــوت وال الخطيــة وال التجــارب عــن محبــة اهلل .فبهــذه
ـح علــى مجــيء المســيح سـريعاً ،ليظهــر ملكــوت
الطلبــة األخيـرة نلـ ّ
أبيــه عالنيــة بقــوة مجــده .فهــدف الصــاة الربانيــة هــو تحقيــق هــذا
الملكــوت األبــوي ،الــذي يغلــب كل القــوى المضــادة لــه.

َن لَ َك ٱ ْل ُم ْل َك َوٱ ْلقُّ َوةَ َوٱ ْل َم ْج َد إِلَى ٱأل ََب ِد».
 ...« ١٣ :٦أل َّ
نعتــرف أن أبانــا الســماوي هــو مالــك العالــم ،ألنــه خلقــه .وهــو
حــي ويملــك مــن األزل إلــى األبــد .وحقــه ثابــت فــي كل الشــعوب.
حتــى ولــو تعتــرف بحقــه .واهلل قــوي قــوة بــا حـ ّـد .وكمــا أن الشــمس
ترســل أشــعتها ليـاً ونهــا اًر إلــى الفضــاء ،وال تقـ ّل قوتهــا النوويــة،
هكــذا يشــرق اهلل بمحبتــه علــى كل النــاس ليجذبهــم ويخلّصهــم
ويحفظهــم ،ولــو لــم يريــدوا .فقــوة اهلل أعظــم مــن إدراكنــا .نشــعر
أحيان ـاً بهولهــا إذا زلزلــت األرض أو قصــف الرعــد .فهــل تؤمــن
بعملــه وحكمتــه وحضــوره معنــا ،إو�رادتــه خالصــك؟ إن القــادر
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علــى كل شــيء هــو أبــوك .فإلــى متــى أنــت غافــل عــن إك ارمــه
ومحبتــه؟
واهلل مجيــد ،ال يقــدر أحــد علــى رؤيتــه ألننــا فانــون ،فاإلنســان
الطبيعــي ال يســتطيع الدخــول إلــى ملكــوت اهلل ،بــل يحتــاج إلــى
خلــق جديــد ووالدة روحيــة ،وقيــام مــع المســيح .فبــدون ال ـوالدة
بكلمــة اهلل والــروح القــدس ال يمكننــا أن نــرى مجــد اهلل .ولكــن
المولــود جديــداً ســيكون مجيــداً كشــمس .وليــس ذلــك مــن ذاتــه ،بــل
لقربــه مــن اهلل المجيــد .فيــدرك أن رب المجــد هــو محبــة مقدســة.
تقصــد تغييرنــا إلــى صورتــه لنكــون مجيديــن كمــا هــو مجيــد.
الصالة :أبانــا الــذي فــي الســموات ،ليتقــدس اســمك .ليــأت
ملكوتــك .لتكــن مشــيئتك .كمــا فــي الســماء كذلــك
علــى األرض .خبزنــا كفافنــا أعطنــا اليــوم .واغفــر لنــا
ذنوبنــا ،كمــا نغفــر نحــن أيضــاً للمذنبيــن إلينــا .وال
تدخلنــا فــي تجربــة .لكــن نجنــا مــن الشــرير .ألن لــك
الملــك والقــوة والمجــد إلــى األبــد .آميــن.
السؤال:

9.9ماذا يعلمنا تعظيم اآلب في آخر الصالة الرَّبانية؟
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َّ
المؤكد للمصالحة ()١٥ ،١٤ :٦
 - ٤الطلب

ـه إِ ْن َغفَ ْرتُـ ْـم ِل َّلنـ ِ
ـاس َّزالَ ِت ِهـ ْـمَ ،ي ْغ ِفـ ْـر لَ ُكـ ْـم
« ١٥ ،١٤ :٦فَِإ َّنـ ُ
ي َ .إوِ� ْن لَـ ْـم تَ ْغ ِفـ ُـروا ِل َّلنـ ِ
السـ َـم ِ
ـاس َّزالَ ِت ِهـ ْـم ،الَ َي ْغ ِفـ ْـر
او ُّ
ضــا أ َُبو ُكـ ُـم َّ
أ َْي ً
ضــا َّزالَ ِت ُكـ ْـم».
لَ ُكـ ْـم أ َُبو ُكـ ْـم أ َْي ً

كــم هــو مخجــل أن يخبرنــا يســوع مكــر اًر أن المحبــة الغافـرة هــي
وحدهــا تكميــل النامــوس .امتحــن نفســك أيهــا األخ .هــل جــددك
اهلل ومــأك برحمتــه؟ وكيــف يبــدو هــذا التجديــد؟ ولكــن لمحبــة اهلل
هــدف فــوق ذلــك ،وهــو أن تنشــر حولــك الســام الســماوي ،ألن
أبنــاء اهلل هــم صانعــو الســام .هــل هنــاك إنســان تكرهــه؟ هــذا
أهــم إنســان فــي حياتــك ،ألن اهلل أرســله المتحانــك واختبــار قلبــك،
ليعلّمــك التســامح والغف ـران والتأنــي والحلــم والوداعــة.

غفران اهلل للجميع ،وغفراننا لبعضنا هو أساس العهد الجديد.
وحيــث ال يتحقــق هــذا الشــرط فهنــاك ال يحــل ملكــوت اهلل .إن
محبــة العــدو هــي ثمــر إيمانــك .وفــي امتناعــك عــن التســامح
تعــارض عمــل الــروح القــدس فيــك وحولــك .أحــب أعــداءك .بــارك
العنيــك ،أحســن إلــى مبغضيــك ،وص ـ ّل ألجــل الذيــن يســيئون
إليــك ويضطهدونــك .تمــم هــذه الوصيــة الحبيــة ،فتكــون ابن ـاً هلل
وأخ ـاً للمســيح.
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لمــا أُلقــي بولــس فــي ســجن فيلبــي مــع رفيقــه ســيال رتــا بفــرح
ترانيــم الشــكر ،رغــم أن أرجلهمــا كانــت فــي المقط ـرة ،وقــد ُجلــد
أحبــا ج ِ
الديهمــا
ظهراهمــا ،حتــى ســال الــدم منهمــا .ومــع ذلــك ّ َ
ورئيــس الســجن ،وصلَّيــا ألجلهــم .فتــاب السـ َّ
ـجان األكبــر .ولمــا
ُرجــم اســتفانوس صلــى ألجــل قاتليــه ،ألن كل أوالد اهلل يتبعــون
صرخــة المصلــوب «يــا أبتــاه اغفــر لهــم ،ألنهــم ال يعلمــون مــاذا
يفعلــون»!
لقــد غفــرت لنــا محبــة اهلل كل الذنــوب .فمــن ينســجم معهــا
ويفتــح قلبــه لألعــداء ،يــرى الســماء مفتوحــة كاســتفانوس ،ويختبــر
قــدرة اهلل العاملــة كبولــس وســيال ،اللذيــن بســبب صبرهمــا اهتــدى
كثيــرون وأدرك ـوا أن اهلل هــو اآلب .فامتحــن نفســك .هــل هنــاك
مانــع لجريــان روح اهلل فــي حياتــك؟
الصالة :أيهــا اآلب ،نتــوب بندامــة قلوبنــا ،وبعزيمــة صادقــة.
تكبرنــا ،وعلّمنــا قداســتك وســماحك وتواضــع
اغفــر لنــا ّ
ابنــك .وســاعدنا لنغفــر لــكل إنســان مــا أســاء بــه
إلينــا ،كمــا غفــرت لنــا ،لتصبــح محبتنــا شــك ارً لنعمتــك
الممطــرة علينــا باللطــف والرحمــة والجــودة.
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السؤال:

1010ما هو الشرط لثباتنا في الشركة مع اهلل؟

 - ٥الصوم والفرح ()١٨ - ١٦ :٦
ين،
ين َكا ْل ُم َر ِائ َ
ص ْمتُ ْم فَالَ تَ ُكوُنوا َعا ِب ِس َ
«و َمتَى ُ
َ ١٨ - ١٦ :٦
وه ُهـ ْـم ِل َكــي َي ْظ َهـ ُـروا ِل َّلنـ ِ
ـن .اَْل َحـ َّ
ـق
ون ُو ُج َ
ص ِائ ِميـ َ
فَِإ َّن ُهـ ْـم ُي َغ ِّيـ ُـر َ
ـاس َ
ْ
ِ
ـت
َج َرُهـ ْـمَ .وأ َّ
ص ْمـ َ
َمــا أَ ْنـ َ
اســتَ ْوفَ ْوا أ ْ
أَقُــو ُل لَ ُكـ ْـم :إِ َّن ُهـ ْـم قَــد ْ
ـت فَ َمتَــى ُ
ـكِ ،ل َكــي الَ تَ ْظ َهـ َـر ِل َّلنـ ِ
ص ِائ ًمــا،
ـك َوا ْغ ِسـ ْـل َو ْج َهـ َ
ْسـ َ
فَ ْ
ـاس َ
اد ُهـ ْـن َأر َ
ْ
ــوك الَّـ ِـذي يــرى ِفــي ا ْل َخفَ ِ
يــك الَّـ ِـذي ِفــي ا ْل َخفَ ِ
ــاء
َب ْ
ــاء .فَأ َُب َ
ــل ألَِب َ
ََ
ُي َج ِ
ـك َعالَ ِن َيـ ًة».
ازيـ َ
لمــاذا نصــوم؟ ليــس صيامنــا لتبريرنــا أو تطهيــر أنفســنا ،بــل
ندامــة وتوبــة وابتهــاالً .إن الصــوم هــو صالتــك فــي شــعورك
الباطنــي .فــإن اهتــزت أعصــاب معدتــك جوع ـاً ،وظلــت روحــك
متجهــة هلل دائمـاً ،تصيــر نفســك خفيفــة مــن أثقالهــا ،طائـرة مرفرفــة
باإليمــان والصــاة والشــكر .فالــذي يصــوم حقـاً يتعمــق فــي نعمــة
اهلل ،ويتحــرر مــن الدينونــات ،ويشــترك فــي األلوهيــات.
لكــن انتبــه أثنــاء صومــك ،لتكــون نفســك ممتلئــة بكلمــة اهلل.
فالصــوم ال يخلّصــك ،بــل كلمــة اهلل وحدهــا ،التــي تجعــل صومــك
جــزءاً مــن إيمانــك ،فتنــال قــوة كبيـرة مــن ربــك .ال تتحــدث للنــاس
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عــن صومــك لتظهــر لهــم درجــة عاليــة مــن تقـواك ،بــل اســلك كمــا
في كل يوم .زّين نفسك ألن اهلل يلتقي بك ويشركك في انتصار
المســيح بصومــك .عندئــذ تمتلــئ بفــرح حضــور اهلل وال تفشــل مــن
ممارســة التقــوى.
واهلل يعلن نفسه للمصلي الصائم ،المتعمق في كلمة اإلنجيل
وهــذا أعظــم درجــات اإلعــان ،فتــرى فــي ســيرة المســيح أبــاه،
حســب قولــه «مــن رآنــي فقــد رأى اآلب» .وهــذا اشــتياق قلوبنــا،
أن ن ـراه كمــا هــو .والصائــم ينقــل قــوة المســيح لآلخريــن .وكلمــا
اجتهــدت أكثــر فــي ســبيل التبشــير ،تكــون مصليـاً وصائمـاً أكثــر،
ألنــك تختبــر أن قــوة الظلمــة تتســلط علــى األفـراد ،وال تخــرج منهــم
إال بالصــوم والصــاة فــي اإليمــان.
وال يقتصــر صومــك علــى األكل والشــرب فقــط بــل عــن كل
تضحــي بــه لنشــر ملكــوت
لهــو تافــه ،فتوفــر مالــك ،وتقــدر أن
ّ
أبيــك .وامتناعــك عــن أمــور كهــذه هــو أهــم مــن الصــوم وتــرك
األكل والشــرب .كـ ِّـرس وقتــك وقدرتــك هلل بــا تظاهــر ،فتــر ثمــار
مجــده ناميــة فــي اآلخريــن.
الصالة :أيهــا اآلب ،أنــت تســكن فينــا بروحــك اللطيــف .نســجد
لــك بفــرح ،ونشــكرك بتهلــل ،ألنــك دعوتنــا لشــركتك.
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المرضــي لــك والصــاة ألجــل اآلخرين،
فعلّمنــا الســلوك ُ
والصــوم فــي ســرور وثقــة ،ليخلــص كثيــرون ،وينالـوا
الحيــاة األبديــة.
السؤال:

1111ما معنى الصوم في العهد الجديد؟
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هـ  -تحريرنا من عبودية المال
()٣٤ - ١٩ :٦
 - ١من يجمع ماالً يخدم الشيطان ()٢٤ - ١٩ :٦
ــوز َعلَــى األ َْر ِ
ــث
« ٢٤ - ١٩ :٦الَ تَ ْك ِن ُــزوا لَ ُك ْــم ُك ُن ًا
ض َح ْي ُ
الس ِ
ون.
ــب َّ
ــوس َو َّ
ــد ُّ
ــدأَُ ،و َح ْي ُ
الص َ
ُي ْف ِس ُ
س ِــرقُ َ
ــارقُ َ
ــث َي ْنقُ ُ
ون َوَي ْ
الس ُ
ِ
الســم ِ
بـ ِـل ا ْك ِنـ ُـزوا لَ ُكــم ُك ُنـ ًا ِ
ـوس َوالَ
اءَ ،ح ْيـ ُ
َ
سـ ٌ
ـث الَ ُي ْفسـ ُـد ُ
ْ
ـوز فــي َّ َ
سـ ِ
ـون
ـه َح ْيـ ُ
صـ َـدأٌَ ،و َح ْيـ ُ
ون ،أل ََّنـ ُ
ـث َي ُكـ ُ
سـ ِـرقُ َ
ـارقُ َ
ـث الَ َي ْنقُـ ُ
ون َوالَ َي ْ
ـب َ
َ
ِ
ِ
ـن ،فَـِإ ْن
ـون َق ْل ُبـ َ
َك ْنـ ُـز َك ُه َنـ َ
ســد ُهـ َـو ا ْل َع ْيـ ُ
ـاك َي ُكـ ُ
ـك أ َْي ً
ضــا .سـ َـر ُ
اج ا ْل َج َ
ـك
ـك َب ِســي َ
ـت َع ْي ُنـ َ
ـت َع ْي ُنـ َ
ـون َن ِّيـ ًـرا َ ،إوِ� ْن َكا َنـ ْ
َكا َنـ ْ
سـ ُـد َك ُكلُّـ ُ
ـه َي ُكـ ُ
ط ًة فَ َج َ
ِ
ان ُّ
ـك
ـور الَّـ ِـذي ِفيـ َ
سـ ُـد َك ُكلُّـ ُ
ـون ُم ْظِل ًمــا ،فَـِإ ْن َك َ
ـه َي ُكـ ُ
يرةً فَ َج َ
النـ ُ
شـِّـر َ
ـون! الَ ي ْقـ ِـدر أَحـ ٌـد أ ْ ِ
ـه
َ
سـ ِّـي َد ْي ِن ،أل ََّنـ ُ
ظالَ ًمــا فَالظَّـاَ ُم َكـ ْـم َي ُكـ ُ
َ ُ َ
َن َي ْخــد َم َ
اآلخــر ،أَو يـاَ ِزم ا ْلو ِ
ـض ا ْلو ِ
إِ َّمــا أ ْ ِ
احـ َـد َوَي ْحتَ ِقـ َـر
احـ َـد َوُي ِحـ َّ
ـب َ َ ْ ُ َ َ
َن ُي ْبغـ َ َ
ـال».
َ
َن تَ ْخ ِد ُمـوا اهللَ َوا ْل َمـ َ
ون أ ْ
اآلخـ َـر .الَ تَ ْقـ ِـد ُر َ
يجمع بعض األغنياء كنوزهم بالطمع ،ويبنون بيوتاً ضخمة،
ويلبســون ثياب ـاً ثمينــة ،ويــزدادون ِغنــى بأســاليبهم االقتصاديــة
الملتوية ،ويستخدمون المال لتتكاثر ثروتهم أضعافاً ،ويصبحون
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وعشــيرتهم أقويــاء ،ويتســلطون علــى اآلخريــن بقــدرة ممتلكاتهــم.
وليــس الفقـراء بأحســن مــن األغنيــاء ،ألنهــم يحاولــون عمــل مــا
يعملــه األغنيــاء ،فكالهمــا يبنيــان المســتقبل علــى أســاس ممتلــكات
دنيوية ،وال يدركون أن نفوسهم أبدية محتاجة إلى غذاء روحي.
فــكل شــيء ازئــل إال اهلل ،وغف ـران المســيح أضمــن لحياتــك مــن
بيــت مصنــوع مــن أســمنت وحديــد ،تخربــه القنابــل وتزيلــه الـزالزل.
فإيمانــك أهــم مــن شــهاداتك المدرســية ،ومحبتــك بالــروح القــدس
أثمــن مــن أرقــام رصيــدك فــي البنــوك ،وخدمتــك للمحتاجيــن تمجــد
اهلل ،وتقدماتــك ال تضاعــف كنــزك فــي البنــك الســماوي ،ألن اهلل
حصتــك ،وهــو أعظــم كنــز.
لقــد أصبــح عصرنــا ماديـاً أكثــر مــن ذي قبــل ،ويجــاري البشــر
تطــور االقتصــاد واالكتشــافات الحديثــة ،ويشــتاقون إلــى الرفاهيــة
والمدنيــة ،وينســون اهلل القــدوس وعظمتــه ،فيبتعــدون عــن الــروح
القــدس ويمتلئــون بــروح هــذا العالــم النجــس .وال يعنــي المــال
المــادة فقــط ،بــل الــروح العامــل ضــد اهلل أيض ـاً .وسـ ّـماه المســيح
«المامــون» الظالــم ،المتســلط علــى كل الذيــن ال يثبتــون فــي اهلل.
الصــاة :أيهــا اآلب الغنــي .نســجد لــك ألجــل صبــرك علينــا،
نحــن المادييــن .اغفــر لنــا محبتنــا للمــال ،وحررنــا مــن
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ثقتنــا بممتلكاتنــا ،وعلّمنــا أن نحبــك ونثــق بــك وحــدك
لنقــدم لــك كل مــا هــو لنــا ،ونربحــك أنــت كنزنــا الوحيــد،
وولينــا فــي الدنيــا واآلخــرة.
السؤال:

1212لماذا ال نستطيع خدمة اهلل والمال في نفس الوقت؟

 - ٢ملكوت اهلل أوالً ()٣٤ - ٢٥ :٦
«ل ِ
ِ ٣٤ - ٢٥ :٦
ـك أَقُــو ُل لَ ُكـ ْـم :الَ تَ ْهتَ ُّم ـوا ِل َح َي ِات ُكـ ْـم ِب َمــا
ذلـ َ
َج ِ
سـ ِـت
ـون َوِب َمــا تَ ْ
سـ َ
شـ َـرُب َ
تَأْ ُكلُـ َ
ـون .أَلَ ْي َ
ســاد ُك ْم ِب َمــا تَ ْل َب ُ
ونَ ،والَ أل ْ َ
ْضـ َـل ِمـ َ َّ ِ
ـن اللِّ َبـ ِ
ـاس؟ اُْنظُُروا
ْضـ َـل ِمـ َ
سـ ُـد أَف َ
ا ْل َح َيــاةُ أَف َ
ـن الط َعــامَ ،وا ْل َج َ
ـور َّ ِ
إِلَــى طُ ُيـ ِ
صـ ُـد َوالَ تَ ْج َمــعُ إِلَــى
السـ َـماء :إِ َّن َهــا الَ تَـ ْـزَرعُ َوالَ تَ ْح ُ
السـ َـم ِ
َم َخـ ِ
ْضـ َـل
او ُّ
ـاز َنَ ،وأ َُبو ُكـ ُـم َّ
ســتُ ْم أَ ْنتُـ ْـم ِبا ْل َحـ ِـر ِّ
ي أَف َ
ي َيقُوتُ َهــا .أَلَ ْ
َن ي ِزيـ َـد علَــى قَ ِ ِ ِ
ِ
اعــا
ِم ْن َهــا؟ َو َمـ ْـن ِم ْن ُكـ ْـم إِ َذا ْ
امتــه ذ َر ً
َ
اهتَـ َّـم َي ْقــد ُر أ ْ َ
َ
وِ
ـون ِباللِّ َبـ ِ
ـف
ـاس؟ تَأ َّ
ـق ا ْل َح ْقـ ِـل َك ْيـ َ
َملُ ـوا َزَنا ِبـ َ
احـ َـدةً؟ َوِل َمــا َذا تَ ْهتَ ُّمـ َ
َ
ِ
ِ
َّ
ان
ـب َوالَ تَ ْغـ ِـز ُلَ .ولكـ ْـن أَقُــو ُل لَ ُكـ ْـم :إنـ ُ
س ـلَ ْي َم ُ
تَ ْن ُمــو! الَ تَتْ َعـ ُ
ـه َوالَ ُ
ان ي ْلبــس َكو ِ
ِِ
ِ
ــب
ان ُع ْ
اح َ
ــد ٍة ِم ْن َهــا .فَــِإ ْن َك َ
ش ُ
فــي ُك ِّل َم ْجــده َك َ َ َ ُ َ
ِ
وجـ ُـد ا ْل َيـ ْـوَم َوُي ْطـ َـر ُح َغـ ًـدا ِفــي التَُّّنـ ِ
سـ ُ
ا ْل َح ْقـ ِـل الَّــذي ُي َ
ـورُ ،ي ْل ِب ُ
ـه اهللُ
ي ِجــدًّا ي ْل ِبسـ ُكم أَ ْنتُــم يــا َقِل ِ
يلــي ِ
يمـ ِ
ـس ِبا ْل َحـ ِـر ِّ
ـان؟ فَـاَ
ُ ُ ْ ْ َ
ه َكـ َذا ،أَ َفلَ ْيـ َ
اإل َ
ـس؟
ـنَ :مــا َذا َن ـأْ ُك ُل؟ أ َْو َمــا َذا َن ْ
تَ ْهتَ ُّم ـوا قَ ِائِليـ َ
شـ َـر ُ
ب؟ أ َْو َمــا َذا َن ْل َبـ ُ
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ِ ِ َّ
ِ
السـ َـم ِ
ي َي ْعلَـ ُـم أ ََّن ُكـ ْـم
ُمـ ُـم .أل َّ
او َّ
َن أ ََبا ُكـ ُـم َّ
فَ ـإ َّن هــذه ُكل َهــا تَ ْطلُ ُب َهــا األ َ
ـوت ِ
ـون إِلَــى هـ ِـذ ِه ُكلِّهــاِ .
اهلل َوِبـ َّـرهُ،
لكـ ِـن ا ْطلُ ُب ـوا أ ََّوالً َملَ ُكـ َ
اجـ َ
تَ ْحتَ ُ
َ
ــم ِب َمــا
اد لَ ُك ْــم .فَ ـاَ تَ ْهتَ ُّم ـوا ِل ْل َغـ ِـد ،أل َّ
َن ا ْل َغـ َـد َي ْهتَ ُّ
َوهـ ِـذ ِه ُكلُّ َهــا تُـ َـز ُ
شـ ُّـرهُ».
ِل َن ْف ِسـ ِـهَ .ي ْك ِفــي ا ْل َيـ ْـوَم َ
مــن يمتلــئ بمحبــة اهلل ويتحــرر مــن تجربــة جمــع المــال
ويضحــي باســتمرار ،يجربــه الشــيطان بطريقــة أخــرى ،ويوســوس
ّ
إليه :مالك ال يكفيك .إن مرضت من يهتم بك؟ مالبسك مهترئة
واألســعار مرتفعــة ،والتطــور االقتصــادي ينتقــل مــن كارثــة إلــى
كارثــة .فاضمــن نفســك .ادرس .اجتهــد .وفــر ،لتعيــش محظوظـاً
فــي مالــك.
لكــن روح اهلل يكســر اهتمامــك ال ازئــد بهمومــك ،ويدلــك علــى
جــودة اهلل األبويــة الــذي يعتنــي بــك كل العنايــة .وهــذا ال يعنــي أن
تجلس كسوالً دون أن تشتغل ،منتظ اًر أن يفتح اهلل نوافذ السماء.
إنمــا محبــة المســيح تحــررك لالجتهــاد والعمــل بــروح االطمئنــان،
وبال خوف أو طمع .فشــركتك مع المســيح تخلّصك من همومك
فتثــق بمحبــة أبيــك الســماوي ،خالــق الــكل وضابطــه.
ارقــب العصافيــر يلتقطــون مــا ال يزرعونــه ،ويطيــرون بســهولة
حيثمــا يجــدون غــذاء .وبأكثــر مــن ذلــك فأبــوك الســماوي يحــرر
نفســك لتطيــر إليــه ،ألنــه وحــده يعتنــي ويهتــم بــك ،فتــرى أنــه يفكــر
59

59

الموعظة على الجبل

فيــك ويمنحــك عمـاً ويســاعدك.

لقد منحك أبوك الســماوي جســداً ،الحياة فيه ســر لم تســتقصه
العلمــاء بعــد .انظــر إلــى النباتــات تحــت الميكروســكوب واندهــش.
شــم رائحــة الــوردة واعلــم أن كل جمــال ونظــام الكــون مــا هــو إال
لمعــان مجــد الخالــق القديــر علــى كل شــيء ،الــذي يقــود النجــوم
فــي طريقهــا ،ويعــرف عــدد الــذرات الدائ ـرة حــول محورهــا ،وهــو
يعرفــك ويحبــك ألنــه أبــوك .كل األشــياء فــي الدنيــا مخلوقــة ،أمــا
أنــت فمولــود منــه .وقــد َّ
ضحــى بمســيحه ألجلــك ،ألعلــه ينســاك؟!
مســتحيل أال يفكــر أبــوك الســماوي بــك ،فــي كل لحظــة مــن
لحظــات حياتــك .فالهمــوم قلــة إيمــان ،وتذمــرك تجديــف .إن محبــة
ــف أل َِّنــي
اهلل كبحــر ورحمتــه كالســماء وهــو يقــول لــك« :الَ تَ َخ ْ
ـت ِلــي» (إشــعياء .)1 :43
ـكَ .د َع ْوتُـ َ
فَ َد ْيتُـ َ
اسـ ِـم َك .أَ ْنـ َ
ـك ِب ْ

اهتــم بــاهلل ومبادئــه ،فتنتظــم حياتــك تلقائي ـاً ،ألن حضــور اهلل
يقدســها .ادرس تسلســل الطلبــات فــي الصــاة الرَّبانيــة ،فتعــرف
معنــى الملكــوت فــي حياتــك ،واهتمــام أبيــك بــك .قـ ّـدس اســمه
واهتــم بمملكتــه ،وانشــر اإلنجيــل ،ق ـوالً وصــاةً وتضحي ـةً .وال
تهتــم بنفســك أوالً ،إنمــا عظّــم بــر الملــك الســماوي واشــهد بحقــوق
وقــدرة ملكوتــه ،ليدخــل الضالــون إلــى رحــاب الخــاص .عندئــذ
يهتــم الملــك بأمــورك ويحمــل المســؤولية عنــك ،ويبــارك كل نواحــي
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حياتــك.
الصالة :أيهــا اآلب ،نشــكرك للطفــك األبــوي ،واهتمامــك بنــا،
ولغفــران خطايانــا ،نشــكرك ألنــك ســاعدتنا فــي كل
ضيــق ،ومنحتنــا الكافــي للحيــاة فــي الدنيــا واآلخــرة.
وثبتنــا بثقــة
احفظنــا مــن
التذمــر وقلــة اإليمــانّ ،
ّ
عظيمــة فــي محبتــك ،وحررنــا مــن االهتمــام الزائــد
بأنفســنا ،لنهتــم بملكوتــك ونشــر بــرك أوالً وآخــ ارً.
السؤال:

1313لماذا يمنعنا المسيح من االستسالم للهموم؟
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و  -النتائج الفاصلة لحياتنا مع اهلل
()٢٧ - ١ :٧
 - ١ال تدينوا ()٦ - ١ :٧
ِ
ِ
ـي الَ تُ َدا ُنـوا ،أل ََّن ُكـ ْـم ِبالد َّْي ُنوَنـ ِـة الَِّتــي
« ٥ - ١ :٧الَ تَدي ُنـوا ل َكـ ْ
ــون ،وِبا ْل َك ْي ِــل الَّ ِــذي ِب ِ
ــون ُيــ َكا ُل لَ ُك ْــم.
ــه تَ ِكيلُ َ
ِب َهــا تَِدي ُن َ
ــون تُ َدا ُن َ َ
وِلمــا َذا تَ ْنظُــر ا ْلقَـ َذى الَّـ ِـذي ِفــي ع ْيـ ِـن أ ِ
شـ َـب ُة الَِّتــي
ـكَ ،وأ َّ
َمــا ا ْل َخ َ
َخيـ َ
َ
ُ
َ َ
ِ
ِ
ُخـ ِـر ِج
ـك فَـاَ تَ ْف َ
ـكَ :د ْعنــي أ ْ
ـف تَقُــو ُل ألَخيـ َ
ِفــي َع ْينـ َ
ـن لَ َهــا؟ أ َْم َك ْيـ َ
طـ ُ
َخـ ِـر ْج
ـك؟ َيــا ُم َر ِائــي ،أ ْ
شـ َـب ُة ِفــي َع ْي ِنـ َ
ـكَ ،و َهــا ا ْل َخ َ
ا ْلقَـ َذى ِمـ ْـن َع ْي ِنـ َ
ـك ،و ِحي َن ِئـ ٍـذ تُْب ِ
ِ
أ ََّوالً ا ْل َخ َ ِ
َن تُ ْخـ ِـر َج ا ْلقَـ َذى
صـ ُـر َج ِّيـ ًـدا أ ْ
شـ َـب َة مـ ْـن َع ْينـ َ َ
ِمـ ْـن ع ْيـ ِـن أ ِ
ـك!».
َخيـ َ
َ
يدعونــا المســيح لتمييــز األرواح لكيــا نتبــع روح ـاً مض ـاً،
وبنفــس الوقــت نحــب ه ـؤالء المضليــن ،ألن المســيح غفــر علــى
الصليــب خطاياهــم .وينتظــر توبتهــم.
إو�ن كان عليــك الق ـرار فــي أمــور تمييــز األرواح ،إو�عــان
األكاذيــب والذنــوب ،فــا تقــل الحــق فــي وجــه إنســان بــدون محبــة.
وال تتكلــم بالمحبــة خاليــة مــن الحــق ،ألن الــذي يشــدد علــى الحــق
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فقــط يديــن اآلخــر بقســاوة ،وال يســاعده ليقبــل الغفـران .ومــن يحــب
اآلخــر دون إعالنــه لــه حقيقــة أخطائــه يغرقــه فــي أخطائــه وظلمــة
أكثــر.
إحــذر التسـ ُّـرع فــي ق ـرارك بخصــوص أي إنســان ،فإنــك ال
تعــرف تاريــخ حياتــه ،وال عناصـره الموروثــة ،وال مؤثـرات محيطــه
التــي َشـ َّـكلته منــذ صغ ـره .إن اهلل أرحــم منــك ،ويحــب الســاقطين
والزنــاة والســارقين واللصــوص .تذكــر أن المســيح قــد أكل مــع
َّ
العشــارين والخطــاة المرفوضيــن ،وبقــي قدوس ـاً ممتلئ ـاً بالمحبــة
للضاليــن.
لســنا جميعاً أفضل من أي خاطئ .ال تدن إنســاناً وال تقبحه،
بــل اطلــب مــن ربــك ليريــك فتتواضــع .ال تظــن أنــك أفضــل مــن
الخطــاة .تذ ّكــر كيــف غفــر يســوع آثامــك .إنــك تعيــش بالنعمــة،
وليــس مــن صالحــك.
« ٦ :٧الَ تُعطُ ـوا ا ْلقُـ ْـد ِ ِ
َّام
ْ
َ
س ل ْلــكالَبَ ،والَ تَ ْط َر ُح ـوا ُد َرَرُكـ ْـم قُــد َ
ِ
ِ
ِ َّ
ا ْل َخ َن ِ
ـت فَتُ َمِّزقَ ُكـ ْـم».
ـها ِبأ َْر ُجل َهــا َوتَ ْلتَفـ َ
وسـ َ
ازيـ ِـر ،ل َئ ـا تَ ُد َ

ال تســرع فــي تقديــم الخــاص لآلخريــن ،وال تظــن أنــك قــادر
علــى خــاص فاســد واحــد ،ألن المســيح وحــده هــو المخلّــص.
أمــا نحــن فــآالت فــي يــده اللطيفــة .وكثيــرون ليس ـوا مســتعدين
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لســماع كلمــة اهلل ويرفضونهــا باســتهزاء .حــاذر أن تقــول لهــم كل
البشــارة للم ـرة األولــى ،فــا يقــدرون علــى احتمالهــا دفعــة واحــدة.
ال تجبرهــم علــى قبــول أفــكارك إن رفضوهــا .وال تتكلــم بمبالغــة
عــن اهتدائــك وتجديــدك ،ألنهــم ال يفهمــون إن لــم يفتــح روح الــرب
آذانهــم لألس ـرار الروحيــة.
إهــد كل طالــب خــاص إلــى المســيح مباش ـرة ،ال لتق ـواك
الخاصــة ،إذ أن األرواح الش ـريرة تتربــص لتخربــك ،ومــن يفتــح
نفســه إلــى إرشــاد هــذه األرواح المضــادة هلل يشــبه الــكالب
والخنازيــر أكثــر مــن بنــي آدم.
ال تــدن إنســاناً ،وال تحــاول أن تخلّصــه بقدرتــك الخاصــة،
ألن كليهمــا عمــل اهلل وحــده .واهلل يدعــوك لتتبــع مســيحه ،وتعلــن
وتعمــق
قدرتــه ،وتحقــق قوتــه بإيمانــك .فص ـ ّل أكثــر ممــا تفكــرّ ،
فــي اإلنجيــل أكثــر ممــا تتكلــم .وال تــدن أحــداً البتــة ،بــل أحبــه
وباركــه واحتملــه ،وصــل ألجلــه لتتجلــى محبــة اهلل فيــه.

 - ٢صالة اإليمان ()١١ - ٧ :٧
ِ
ِ
ـح
س ـأَلُوا تُ ْع َ
طـ ْـوا .اُ ْطلُ ُب ـوا تَ ِجـ ُـدوا .ا ْق َر ُع ـوا ُي ْفتَـ ْ
« ١١ - ٧ :٧ا ْ
لَ ُكـ ْـم .أل َّ
ـب َي ِجـ ُـدَ ،و َمـ ْـن َي ْقـ َـرعُ
س ـأَ ُل َيأْ ُخ ـ ُذَ ،و َمـ ْـن َي ْطلُـ ُ
َن ُك َّل َمـ ْـن َي ْ
ــه ُخ ْب ًــزا ،يع ِط ِ
َي إِ ْنس ٍ ِ
يــه
ســأَلَ ُه ْاب ُن ُ
ــح لَ ُ
ُي ْفتَ ُ
ُْ
ــان م ْن ُك ْــم إِ َذا َ
ــه .أ َْم أ ُّ َ
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شـ َـرٌار
سـ َـم َك ًةُ ،ي ْع ِطيـ ِـه َح َّيـ ًة؟ فَـِإ ْن ُك ْنتُـ ْـم َوأَ ْنتُـ ْـم أَ ْ
سـأَلَ ُه َ
َح َجـ ًـرا؟ َ إوِ� ْن َ
ي أ َُبو ُكـ ُـم
ط َايــا َج ِّيـ َـدةً ،فَ َكـ ْـم ِبا ْل َحـ ِـر ِّ
َن تُ ْعطُ ـوا أ َْوالَ َد ُكـ ْـم َع َ
ـون أ ْ
تَ ْع ِرفُـ َ
ات ،يهــب َخ ْيــر ٍ
ِ
س ـأَلُوَن ُه!».
الَّـ ِـذي ِفــي َّ
ات ِللَِّذيـ َ
ـن َي ْ
السـ َـم َاو َ َ ُ َ

هــل أنــت متــورط بمشــكلة أو ضيقــة ،وال تجــد لنفســك خالصـاً
وال فــكاكاً منهــا؟ تعــال إلــى ربــك وحدثــه عنهــا ،فهــو الوحيــد الــذي
يســتطيع حل مشــاكل نفســك وجســدك وروحك .لقد أرســل مســيحه
بســلطان فائــق إلــى العالــم ،ليمحــو خطايــاك ،ويســكب مــن روح
محبتــه فيــك ،ليرشــدك إلــى القناعــة والحكمــة والصــدق .صــل أكثــر
ممــا تتكلــم ،وال تشــغل بالــك لي ـاً نهــا اًر فــي همومــك ،بــل اصــغ
لكلمــة اهلل ،وآمــن بوعــوده األمينــة ،فــا تضطــرب ،وال تخــاف.
تعــال إلــى أبيــك الســماوي وثــق بــه فاتحـاً لديــه ضميــرك ،ملتمسـاً
منــه الغفـران ،وطالبـاً بــر خالصــه .إنــه ينتظــر قدومــك إليــه .فمتــى
تأتــي؟ إن أبــاك الســماوي يســاعدك فــي مشــاكلك الخاصــة .وأكثــر
مــن ذلــك ،فهــو يســاعدك بفــرح إن صليــت ألجــل اآلخريــن بدافــع
روحــه ،ألن اهلل فــي ذاتــه محبــة ،ويعــزم أن يمــأ قلبــك بحنانــه.
كــم صــاة تصلّيهــا ألجــل نفســك ،وكــم واحــدة ترفعهــا ســائالً اهلل
ألجــل اآلخريــن؟ فبالجـواب علــى هــذا السـؤال يظهــر لــك الســبب
لعــدم اســتجابة صلواتــك بســرعة.
كثيـ اًر مــا يتباطــأ اهلل باالســتجابة للذيــن يدعونــه ،وذلــك ليمتحــن
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قلوبهــم إن كان ـوا يحبونــه شــخصياً ،أو يحبــون هباتــه فقــط .وقــد
ـح أكثــر فأكثــر فــي
علَّمنــا المســيح أن نتــدرج فــي صلواتنــا ،ونلـ ّ
طلباتنــا فردي ـاً وجماعــات .فتعال ـوا واجتمع ـوا للصــاة المشــتركة،
ليبارككــم أبوكــم الســماوي بملئــه .إنــه يترقــب األدعيــة مــن أبنائــه،
فاســألوه عــن أفضــل حــل لمشــاكلكم ،واطلب ـوا قــوة اهلل لخــاص
الكثيريــن ،واقرع ـوا بــاب اهلل بصلواتكــم ،ملتمســين منــه الغف ـران
والتجديــد للجائعيــن إلــى البــر فــي محيطكــم .ألن بــدون محبــة
للضاليــن تكــون صالتــك بــا قــوة.
مــا أجمــل الصــورة التــي حكاهــا المســيح عــن األب الدنيــوي،
إذ يقــدم ألوالده عون ـاً ورزق ـاً حســناً رغــم إهمالهــم وأنانيتهــم فــي
طفولتهــم ،وال يهلكهــم فــي غضبــه إن أخطــأوا ،بــل يشــبعهم ألنــه
يحبهــم .وهكــذا بفــارق كبيــر يمنحــك اهلل كل عطايــا صالحــة ،ألنــه
هــو أبونــا.
السؤال:

1414لماذا يطلب يسوع َّ
لحة بالمواظبة؟
الم ّ
منا الصالة ُ

 - ٣القاعدة الذهبية ()١٢ :٧

َن َي ْف َعـ َـل َّ
ـاس ِب ُكـ ُـم اف َْعلُـوا ه َكـ َذا
ون أ ْ
« ١٢ :٧فَـ ُك ُّل َمــا تُ ِريـ ُـد َ
النـ ُ
َّ
ـاء».
ضــا ِب ِهـ ْـم ،أل َّ
أَ ْنتُـ ْـم أ َْي ً
ـوس َواألَ ْن ِب َيـ ُ
امـ ُ
َن هـ َذا ُهـ َـو الن ُ
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هــل عرفــت أن اهلل يحبــك ويســتجيب صلواتــك ويحــررك مــن
ويجردك من حساســيتك
حقد حســدك ويخلّصك من روح همومك ّ
البغيضــة إلــى حيــاة مســتقيمة فــي االطمئنــان والخدمــة والطهــارة؟
فجواب ـاً علــى هــذه المحبــة العظمــى ال تفكــر بنفســك دائم ـاً،
بــل ِّ
تغيــر تفكيــرك ،وتتأمــل فــي حالــة قريبــك .وكمــا أنــك تحــب
نفســك ،هكــذا تبذلهــا فــي ســبيل التضحيــة ألجــل اآلخريــن .انظــر
يتغيــر
إلــى المســيح الــذي بــذل نفســه ألجــل الخطــاة .فبقدوتــه ّ
مبــدأ الحيــاة .عندئــذ ال تنتظــر مــن النــاس خدمــات ومســاعدات
ومالطفــات ،بــل تســبقهم فــي االحتـرام والعــون والتواضــع ،وتعمــل
لهــم المعــروف بســرعة.
وهــذه القاعــدة الذهبيــة ،أن تعامــل النــاس حســب شــوقك أن
يغيــر
يعاملــوك ،هــي خالصــة النامــوس ،كمــا أن هــذا المبــدأ ّ
الجــو فــي عائلتــك ،وعندئــذ يبتــدىء الســام فــي محيطــك .والفــرح
يدخــل إلــى قلبــك ،وتتبــع المســيح الــذي عامــل النــاس كمــا أراد
ـف عــن إجـراء محبتــه عندمــا خالفـوا مبــدأ
هــو أن يعاملــوه .ولــم يكـ ّ
النامــوس هــذا ،بــل اســتمر فــي تأديــة لطفــه إو�عــان حقــه إلــى
المنتهــى.
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 - ٤الطريقان ()١٤ ،١٣ :٧
ق ،أل ََّن ُ ِ
َّيــ ِ
ــن ا ْل َبــاب الض ِّ
«« ١٤ ،١٣ :٧اُ ْد ُخلُــوا ِم َ
ــه َواســعٌ
ون ُهـ ُـم
ـب الطَّ ِريـ ُ
ـق الَّـ ِـذي ُيـ َـؤدِّي إِلَــى ا ْل َهـاَ ِكَ ،و َك ِثيـ ُـر َ
ـاب َوَر ْحـ ٌ
ا ْل َبـ ُ
ـق الَّـ ِـذي
ـاب َوأَ ْكـ َـر َب الطَّ ِريـ َ
َض َيـ َ
ـه! َمــا أ ْ
ـون ِم ْنـ ُ
ـن َي ْد ُخلُـ َ
الَِّذيـ َ
ـق ا ْل َبـ َ
يـ َـؤدِّي إِلَــى ا ْلحيـ ِ
ـه!».
ـن َي ِج ُدوَنـ ُ
ـون ُهـ ُـم الَِّذيـ َ
ـاةَ ،وَقِليلُـ َ
ََ
ُ
يدعــوك اهلل لتتقــدم إليــه .ولكــن أيــن هــو بــاب الســماء؟ قــال
ـاب» (يوحنــا  .)9 :10وليــس أحــد يدخــل
المســيح« :أََنــا ُهـ َـو ا ْل َبـ ُ
إلــى الفــردوس إال إذا التجــأ إلــى محبــة اهلل المتجســدة فــي يســوع.
هــو الــذي حمــل خطايــاك .فيــه تســتطيع القــدوم إلــى اهلل خالي ـاً
مــن ذنوبــك .وبــدون خلــع خطايــاك ال تســتطيع المــرور مــن البــاب
الضيــق .فعلينــا أن نأتــي معترفيــن بخطايانــا ليجعلنــا مطهَّريــن
قديســين.
ّ
قليلــون هــم تابعــو المســيح ،ألن النــاس ال يعرفــون أن طريــق
محبتــه جميلــة ،فيســرعون فــي طــرق الشــهوات واألمنيــات الكاذبــة،
مفتخريــن وعاصيــن اهلل.

الصالة :أيهــا اآلب العظيــم ،أنــت المحبــة المقدســة .اغفــر لــي
كل اهتمامــي بنفســي إو�همالــي لآلخريــن .ســاعدني
لاللتجــاء إلــى ابنــك المصلــوب ليحررنــي مــن ثقــل
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أحمالــي ،فأســير مــع كل أوالدك فــي دروب القداســة،
تابعيــن رئيــس ســامنا وآتيــن إليــك رغــم المخــاوف
والتجــارب ،ألن ابنــك ارتبــط بنــا فــي عهــده الجديــد.
السؤال:

1515لماذا يكون الباب والطريق المؤدي إلى اهلل ضيقاً؟

 - ٥األنبياء الكذبة ()٢٠ - ١٥ :٧
ِ ٢٠ - ١٥ :٧
«ا ْحتَ ِرُزوا ِم َن األَ ْن ِبي ِ
ين َيأْتُوَن ُك ْم
اء ا ْل َك َذ َب ِة الَِّذ َ
َ
اخــل ِذ َئــاب َخ ِ
لك َّنهــم ِمـ ْـن َد ِ
ِ
ِ
اطفَـ ٌة! ِمـ ْـن ِث َم ِ
ارِهـ ْـم
ٌ
ِبث َيــاب ا ْل ُح ْمـاَ ِنَ ،و ُ ْ
ــن ا ْلحس ِ
ِ
ــن َّ ِ ِ
ــك
تَ ْع ِرفُوَن ُه ْــمَ .ه ْ
ــون ِم َ
ــل َي ْجتَُن َ
الش ْــوك ع َن ًبــا ،أ َْو م َ َ َ
ٍ
َمــا َّ
ص َنــعُ أَثْ َمـ ًا
ـار َج ِّيـ َـدةًَ ،وأ َّ
ـج َرةُ
ِتي ًنــا؟ ه َكـ َذا ُك ُّل َ
الشـ َ
شـ َ
ـج َرٍة َج ِّيـ َـدة تَ ْ
ـع
ص َنــعُ أَثْ َمـ ًا
َّ
ـار َرِد َّي ـ ًة ،الَ تَ ْقـ ِـد ُر َ
ـج َرةٌ َج ِّيـ َـدةٌ أ ْ
شـ َ
ص َنـ َ
َن تَ ْ
الرِد َّي ـ ُة فَتَ ْ
ـج َرٍة
ـع أَثْ َمـ ًا
أَثْ َمـ ًا
ـار َج ِّيـ َـدةًُ .ك ُّل َ
ـار َرِد َّيـ ًةَ ،والَ َ
ـج َرةٌ َرِد َّيـ ٌة أ ْ
شـ َ
شـ َ
ص َنـ َ
َن تَ ْ
طــعُ َوتُ ْلقَــى ِفــي َّ
ـار .فَـِإ ًذا ِمـ ْـن ِث َم ِ
النـ ِ
ارِهـ ْـم
ص َنــعُ ثَ َمـ ًا
ـر َج ِّيـ ًـدا تُ ْق َ
الَ تَ ْ
تَ ْع ِرفُوَن ُهـ ْـم».
يحــذرك المســيح مــن المعلميــن الخاطئيــن ،الذيــن ي ِ
ضلّــون
ُ
طالب البر ،ألن الشــيطان الذي اعتاد الغش والتزوير ال يرســل
فجــا اًر وال بســطاء إلــى الكنيســة ،بــل أناس ـاً مرائيــن متظاهريــن
باإلنســانية والعلــم ،ويلهمهــم موهبــة الخطابــة ،ليجتذبـوا الجماهيــر
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بــرؤى ونبـوات ،ويجــري بواســطتهم قــوى ســاحرة وعجائــب بارعــة.
إحــذر وال تس ـلّم نفســك ألي روح ،بــل قــارن التعاليــم المختلفــة
باإلنجيــل ،ألن الكنيســة ورعاتهــا ال يخلّصونــك ،إنمــا المخلّــص
هــو المســيح الحــي وحــده .كل كاهــن أو مب ّشــر يربــط ســامعيه
التحــزب هــو مــن الــروح الســفلي ،ألن ســفراء المســيح
بنفســه بــروح ّ
يحولــون المؤمنيــن مــن النظــر إليهــم ،لإليمــان بشــخص
الحقيقييــن ّ
المســيح وحــده .فــا تتأثــر بعظمــة شــخصية مــا ،بــل اطلــب
المصلــوب وحــده .إن طهــارة قلبــك ونظافــة قولــك دليــل واضــح
علــى أن مصــدرك هــو اهلل ،ألن مــن يتكلــم بقــوة الــروح القــدس،
يعــش مــن فضائلــه ســعيداً محفوظ ـاً.
الصالة :أيهــا اآلب الســماوي ،نشــكرك ألن ابنــك أنقذنــا مــن
الكذبــة ،ورســله قــد أرشــدونا إليــك .افتــح قلوبنــا
لروحــك الحــق لكيــا نضــل ،بــل نميــز األرواح بســرعة،
ونأتــي بأثمــار صالحــة كثيــرة .وال ُن ِ
عثــر إنســاناً مــا،
إنمــا نرشــده إلــى ابنــك المخلّــص الوحيــد.
السؤال:

1616من هو الم ِ
ض ّل؟
ُ
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 - ٦تطبيق الناموس بقوة الروح ()٢٧ - ٢١ :٧
ب!
بَ ،يــا َر ُّ
ـس ُك ُّل َمـ ْـن َيقُــو ُل ِلــيَ :يــا َر ُّ
« ٢٣ - ٢١ :٧لَ ْيـ َ
الســماو ِ
ادةَ أَِبــي الَّـ ِـذي ِفــي
اتَ .بـ ِـل الَّـ ِـذي َي ْف َعـ ُل إَِر َ
َي ْد ُخـ ُل َملَ ُكـ َ
ـوت َّ َ َ
ون ِلــي ِفــي ِ
الســماو ِ
بَ ،يــا
ـك ا ْل َيـ ْـوِمَ :يــا َر ُّ
ذلـ َ
سـ َـيقُولُ َ
اتَ .ك ِثيـ ُـر َ
ون َ
َّ َ َ
شــي ِ
ب! أَلَ ْيس ِب ِ
اسـ ِـم َك
َر ُّ
اسـ ِـم َك أ ْ
اط َ
َخ َر ْج َنا َ َ
ينَ ،وِب ْ
اســم َك تََن َّبأْ َناَ ،وِب ْ
ْ
َ
ِ ٍِ
ٍ ِ
َع ِرْف ُكـ ْـم قَــطُّ!
ُصـِّـر ُح لَ ُهـ ْـم :إِ ِّنــي لَـ ْـم أ ْ
ص َن ْع َنــا قُـ َّـوات َكثيـ َـرةً؟ فَحي َنئــذ أ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ا ْذ َه ُبـوا َع ِّنــي َيــا فَاعلــي ِ
اإل ثْــم!».
خلّصــك المســيح لتعمــل أعمــال محبتــه ،فإيمانــك بالمخلّــص
نقلــك إلــى حياتــه .وموتــه بــررك ليحــل روحــه القــدوس فــي جســدك.
فكيــف تثبــت أنــك ابــن اهلل؟
أوالً :بواســطة صالتــك .ألن أوالد اهلل ال يصرخــون كل حيــن
«يــا رب يــا رب» بــل يدعــون اهلل أباهــم ،ويســتودعون أمورهــم
وأنفســهم بيــن يديــه ،ويثقــون بعنايتــه الدائمــة ،فيهتــدون ويتقــون
ألعمــال صالحــة ،ويتعمقــون فــي رســالة اإلنجيــل ،وينمــون فــي
ثقــة ومحبــة ورجــاء .لــم يحررنــا المســيح لنصلــح أعمالنــا الش ـريرة
قلي ـاً بقوتنــا الذاتيــة ،بــل لنستســلم للــروح القــدس الــذي ينشــىء
ثمــاره فينــا.
حــدث م ـرة أن كاذب ـاً آمــن .وكان أصدقــاؤه مــن قبــل يقولــون
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عنــه إن ثمانيــن بالمائــة مــن أقوالــه مبالغــة .ولكــن بعــد اهتدائــه
قــال أحــد أصدقائــه إن عشـرين بالمائــة مــن أقوالــه مبالغــة .ففــرح
المؤمــن المنســحق أنــه نمــا فــي الصــدق ،وطلــب مــن المســيح
بالدمــوع أن يخلّصــه مــن المبالغــة تمام ـاً ،ويجعلــه صادق ـاً آلخــر
كلمــة وحــرف ،مســتقيماً فــي كل كيانــه.

فــإن كنــت تــرى ضعف ـاً وعلــة فــي أخالقــك ،فاذكرهــا لــدى
المســيح معترف ـاً بندامــة ،طالب ـاً شــفاءك وتقديســك .وارفــض كل
عمــرت
إثــم بعــزم .يدعــوك الــرب لتكــون شــاهداً أمين ـاً لــه وقــد َّ
قلبــك بمحبتــه ،فالمحبــة هــي تكميــل النامــوس .اإليمــان ســينتهي
حيــن يأتــي المســيح ثانيــة إلــى عالمنــا .والرجــاء ســينتهي حينمــا
نــرى مخلّصنــا ونعايــن أبانــا المجيــد .لكــن المحبــة ســتبقى خالــدة،
ألن اهلل محبــة .فاطمــح لالمتــاء بالمحبــة اإللهيــة ،لتطبقهــا فــي
حياتــك.
الصالة :أيهــا اآلب القــدوس ،نشــكرك ألنــك ســكبت محبتــك
طــى لنــا ،وطهرتنــا
المع َ
فــي قلوبنــا بالــروح القــدس ُ
بــدم ابنــك الحبيــب .ســامحنا لقلــة صبرنــا ،واهتمامنــا
ثبتنــا فــي يســوع .لنتمــم مشــيئتك
بأنفســنا واســتكبارناّ .
فــي قوتــه ،ونثبــت فــي عنايتــه محروســين محفوظيــن.
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السؤال:

1717من هو الذي يدخل إلى السماء؟

سـ َـمعُ أَ ْق َو ِالــي هـ ِـذ ِه َوَي ْع َمـ ُل ِب َهــا،
« ٢٧ - ٢٤ :٧فَـ ُك ُّل َمـ ْـن َي ْ
شـ ِّـبه ُه ِبرجــل ع ِ
طـ ُـر،
ـه َعلَــى َّ
الص ْخـ ِـر .فَ َنـ َـز َل ا ْل َم َ
اقــلَ ،ب َنــى َب ْيتَـ ُ
أُ َ ُ َ ُ َ
ــك ا ْلب ْي ِ
ِ
وجــاء ِت األَ ْنهــار ،و َه َّب ِ
ــت
ــت ِّ
ــاحَ ،وَوقَ َع ْ
ــت َعلَــى ذل َ َ
الرَي ُ
َ ُ َ
ََ َ
ســا َعلَــى َّ
ان ُم َؤ َّ
سـقُ ْط ،أل ََّنـ ُ
ـه َك َ
سـ َـمعُ
الص ْخـ ِـرَ .و ُك ُّل َمـ ْـن َي ْ
َفلَـ ْـم َي ْ
سً
ش َّــب ُه ِبرجــل ج ِ
أَ ْقو ِالــي ِ
ــه
هــذ ِه َوالَ َي ْع َمــ ُل ِب َهــاُ ،ي َ
اهــلَ ،ب َنــى َب ْيتَ ُ
َُ َ
َ
ِ
ِ
ـاح،
الرْمـ ِـل .فَ َنـ َـز َل ا ْل َم َ
َعلَــى َّ
ـارَ ،و َه َّبــت ِّ
الرَيـ ُ
طـ ُـرَ ،و َجـ َ
ـاءت األَ ْن َهـ ُ
ِ
ـت ِ
يمــا!».
س ـقَ َ
ذلـ َ
ص َد َمـ ْ
ـك ا ْل َب ْيـ َ
طَ ،و َك َ
ان ُ
ـت فَ َ
َو َ
س ـقُوطُ ُه َعظ ً
ويــل لإلنســان الــذي يبنــي حياتــه علــى فلســفات ومذاهــب غيــر
مؤسســة على الصليب ،ألنها تخدعه وتكلمه عن تفوق اإلنســان
ونجاحــه بأعمالــه الخاصــة ،وتنفخــه إلــى أن ينفجــر .وعندئــذ يدرك
أن ال شــيء صالح في نفســه.
ولكنــك تعــرف صــوت ال ارعــي الصالــح ،الــذي ال يضــج وال
يصــرخ ،بــل يحفــظ أتباعــه فــي حقــه إلــى األبــد ،ويقّويهــم لألعمــال
الصالحــة الصــادرة مــن قــوة محبتــه وصبــر رجائــه ،فــا يقــدر
أحــد أن يخطفهــم مــن يــده .فهــو واآلب واحــد .وال يقــدر أحــد أن
يخطفنــا مــن يــد أبينــا الســماوي .والمســيح حــي ومالــك مــع أبيــه
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والــروح القــدس ،إله ـاً واحــداً ،إلــى أبــد اآلبديــن .وســيأتي قريب ـاً
ُليدخــل الذيــن يعملــون حســب اإلنجيــل إلــى ملكوتــه ،إذ ينتظرونــه
بترقُّــب ممهديــن طريقــه بســلوك طاهــر ،ومقدميــن لــه ثمــار روحــه
القــدوس.

ســوعُ هـ ِـذ ِه األَ ْقـ َـو َ
ال ُب ِهتَـ ِـت ا ْل ُج ُمــوعُ
« ٢٩ ،٢٨ :٧لَ َّمــا أَ ْك َمـ َـل َي ُ
يم ِ
ــن تَعِل ِ
ِ
ــس
ســ ْل َ
ان ُي َعلِّ ُم ُه ْــم َك َم ْ
ــن لَ ُ
ــه ،أل ََّن ُ
ط ٌ
ــه َك َ
م ْ ْ
ان َولَ ْي َ
ــه ُ
َكا ْل َكتَب ِ
ــة».
َ
المســيح إنســان حــق إو�لــه حــق ،فكالمــه عامــر بالســلطان.
المتحج ـرة ،ويخلّــص الجيــاع إلــى البــر ،ويقــود
يحــرك القلــوب
ّ
المنكسـرين لمعرفــة أنفســهم .ولنــا االمتيــاز أن ّنــوزع إنجيــل الفــداء
لنوضــح عظمــة لطــف مخلّصنــا الفريــد،
بيــن المشــتاقين إليــه،
ّ
الــذي بنفــس الوقــت القاضــي األزلــي ،فــي الدينونــة األخي ـرة.
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